Работа с Bluetooth дистанционно управление и батерия
Свързване на дистанционното управление с прахосмукачката (без Bluetooth батерия)
Прекъсване на връзката на дистанционното
управление с прахосмукачката:


Поставете превключвателя на прахосмукачката на
позиция AUTO (Автоматично). Натиснете зеления бутон
за свързване на прахосмукачката за 3 секунди, докато
се появи бързо въртяща се синя светлина. Прахосмукачката е в режим на свързване за 60 секунди.

Натиснете за кратко големия бутон (MAN)
(Ръчно) в горната част на дистанционното
управление веднъж. Прахосмукачката е
свързана.

 Поставете превключвателя на
прахосмукачката от позиция AUTO
(Автоматично) на позиция 0. След това
едновременно натиснете и двата зелени бутона на дистанционното управление за приблизително 10 секунди,
докато синята светлина на дистанционното управление светне. Сега
връзката с дистанционното управление
е прекъсната.

Свързване на акумулаторна машина към прахосмукачка (с Bluetooth акумулаторна батерия)
Прекъсване на връзката на акумулаторната
батерия с прахосмукачката:


Поставете превключвателя на прахосмукачката на
позиция AUTO (Автоматично). Натиснете за кратко
зеления бутон на прахосмукачката, докато се появи
въртяща се синя светлина. Прахосмукачката е в
режим на свързване за 60 секунди.

 Изключете прахосмукачката (поставете
превключвателя в позиция 0)
 Извадете щепсела на прахосмукачката
от контакта
Включете акумулаторна машина
с Bluetooth акумулаторна батерия.
Прахосмукачката е свързана с машината.

 Поставете Bluetooth акумулаторната
батерия в зарядното устройство

Свързване на акумулаторна машина към прахосмукачка чрез дистанционно управление
Прекъсване на връзката на акумулаторна
батерия с прахосмукачка:


Натиснете за кратко малкия зелен бутон за свързване
в предната част на дистанционното управление,
докато около бутона за оторизиране на предния
слот на прахосмукачката се появи въртяща се синя
светлина. Прахосмукачката е в режим на свързване
за 60 секунди.

 Изключете прахосмукачката (поставете
превключвателя в позиция 0)
 Извадете щепсела на прахосмукачката
от контакта
Включете машината с Bluetooth акумулаторна батерия. Мобилнатапрахосмукачка
е свързана.

 Поставете Bluetooth батерията
в зарядното устройство
 Изключване на прахосмукачка
от дистанционно управление

Внимание:
 Едновременно могат да са свързани макс. 5 дистанционни управления към една мобилна прахосмукачка.
 Едно дистанционно управление може да е свързано само с една мобилна прахосмукачка. Ако едно дистанционно
управление трябва да се прехвърли от една мобилна прахосмукачка на друга, дистанционното управление трябва
първо да се разкачи/да се прекъсне връзката и едва след това да се свърже с друга мобилна прахосмукачка.
 Само една акумулаторна батеря и не повече от пет дистанционни управления могат да се свързват едновременно
с една мобилна прахосмукачка.
Когато достигнете максималния брой на устройствата, устройството, което не е използвано най-дълго време, се изтрива.
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