






Dálkového ovládání Bluetooth a akumulátor Bluetooth

Spárování mobilního vysavače s dálkovým ovládáním (pro zařízení bez akumulátoru Bluetooth)

Nastavte spínač na mobilním vysavači na AUTO. Držte 
3 s stisknuté tlačítko spojení na mobilním vysavači, dokud 
se nerozsvítí rychle se otáčející modré světlo. Mobilní 
vysavač bude 60 s v režimu spárování.

Jednou krátce stiskněte velké tlačítko 
(MAN) nahoře na dálkovém ovládání. 
Mobilní vysavač je nyní spárovaný. 

 Možnosti zrušení spárování 

   Spínač na mobilním vysavači otočte 
z polohy AUTO do polohy 0. Poté podržte 
cca 10 s současně stisknutá obě zelená 
tlačítka na dálkovém ovládání, dokud na 
dálkovém ovládání nesvítí fi alové světlo. 
Spárování dálkového ovládání je nyní 
zrušené.  

Nastavte spínač na mobilním vysavači na AUTO. Krátce 
stiskněte tlačítko spojení na mobilním vysavači, dokud 
se nerozsvítí modré otáčející se světlo. Mobilní vysavač 
bude 60 s v režimu spárování.

Zapněte nářadí s akumulátorem Bluetooth. 
Mobilní vysavač je nyní spárovaný.

 Možnosti zrušení spárování 

   Vypnutí mobilního vysavače 
(spínač v poloze 0) 

   Vypojení mobilního vysavače ze zásuvky 

   Vložení akumulátoru do nabíječky 

 POZOR: 

   Současně může být s jedním mobilním vysavačem spárováno max. 5 dálkových ovládání. 

   Jedno dálkové ovládání může být spojené vždy jen s jedním mobilním vysavačem. Pokud se má dálkové ovládání 
přesunout z jednoho mobilního vysavače na jiný, musí se nejprve zrušit spárování dálkového ovládání a teprve poté 
ho lze spárovat s novým mobilním vysavačem. 

   Lze spárovat vždy jen jeden akumulátor Bluetooth s mobilním vysavačem a zároveň 5 dálkových ovládání. 

 Při dosažení max. počtu zařízení se vždy zruší zařízení, které se nejdéle nepoužívalo. 

Krátce stiskněte malé tlačítko na přední straně dálkového 
ovládání, dokud se okolo tlačítka spojení na mobilním 
vysavači nerozsvítí modré otáčející se světlo. Mobilní 
vysavač bude 60 s v režimu spárování.

Zapněte nářadí s akumulátorem Bluetooth. 
Mobilní vysavač je nyní spárovaný.

 Možnosti zrušení spárování 

   Vypnutí mobilního vysavače 
(spínač v poloze 0) 

   Vypojení mobilního vysavače ze zásuvky 

   Vložení akumulátoru do nabíječky 

   Vypnutí mobilního vysavače pomocí 
spárovaného dálkového ovládání 
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Spárování mobilního vysavače s nářadím (pro zařízení s akumulátorem Bluetooth) 

Spárování mobilního vysavače s nářadím a akumulátorem Bluetooth prostřednictvím spárovaného dálkového ovládání
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