






Bluetooth-parkoppling.

Koppla fjärkontrollen till dammsugaren (för maskiner utan Bluetooth-batteri)

Ställ in AUTO-läget på dammsugaren och håll Bluetooth- 
knappen på nedtryckt i 3 sek tills ett snabbt roterande, 
blått ljus syns. Dammsugaren är i kopplingsläge i 60 sek.

Tryck en gång på den stora MAN-knappen 
upptill på fjärrkontrollen. Nu är dammsu-
garen kopplad.

 Sätt att avbryta kopplingen 

   Ändra virdknappen på dammsugaren 
från AUTO till 0. Håll sedan de båda gröna 
knapparna på fjärrkontrollen nedtryckta 
i ca 10 sek tills ett magentafärgat ljus 
syns på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens 
koppling är bruten.  

Ställ in AUTO-läget på dammsugaren och tryck en gång 
på Bluetooth-knappen tills ett blått, roterande ljus syns. 
Dammsugaren är i kopplingsläge i 60 sek.

Starta maskinen med Bluetooth-batteri. 
Nu är dammsugaren kopplad.

 Sätt att avbryta kopplingen 

   Stäng av dammsugaren
(Ställ vridknappen i läge 0) 

   Dra ur dammsugarens kontakt 

   Sätt batteriet i laddaren 

 OBS! 

   Max 5 fjärrkontroller kan vara kopplade till en dammsugare samtidigt. 

   Enbart en fjärrkontroll kan vara ansluten till en dammsugare i taget . Ska en fjärrkontroll fl yttas från en dammsugare 
till en annan, måste man först avbryta fjärrkontrollens koppling innan den kan kopplas till en ny dammsugare. 

   Ett Bluetooth-batteri kan alltid bara vara kopplat till en dammsugare och 5 fjärrkontroller samtidigt. 

 När det maximala antalet maskiner nås raderas den maskin som inte använts på längst tid. 

Tryck en gång på den lilla knappen på fjärrkontrollens 
framsida tills ett blått, roterande ljus syns runt 
anslutningsknappen på dammsugaren. Dammsugaren 
är i kopplingsläge i 60 sek.

Starta verktyget med Bluetooth-batteri. 
Nu är dammsugaren kopplad.

 Sätt att avbryta kopplingen 

   Stäng av dammsugaren 
(Ställ vridknappen i läge 0) 

   Dra ur dammsugarens kontakt 

   Sätt batteriet i laddaren 

   Stäng av dammsugaren med en kopplad 
fjärrkontroll 
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Koppla batterimaskinen till dammsugaren (för maskiner med Bluetooth-batteri) 

Koppla dammsugaren till maskinen och Bluetooth-batteriet via en kopplad fjärrkontroll
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