PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 2010
Pilot zdalnego sterowania posiada dwa tryby pracy – tryb automatyczny oraz tryb ręcznego sterowania
odkurzaczem.
W trybie automatycznym można zmienić wszystkie parametry czyszczenia.
W trybie sterowania ręcznego można ręcznie sterować odkurzaczem.

Panel sterowania pilota
Odbiór fal radiowych
Jeśli nie są widoczne czarne kreski, należy zbliżyć się do zasilacza.
Wskaźnik poziomu baterii
Gdy symbol ten znacznie migać, należy wymienić baterię
Symbol trybu sterowania ręcznego
Gdy symbol ten miga, jest aktywny tryb sterowania ręcznego.

Symbol cyklu czyszczenia
Symbol timera
Symbol trybu czyszczenia
Przycisk wyboru trybu automatycznego/ręcznego

Przycisk WŁ/WYŁ
Przycisk ustawień/OK
Strzałki do sterowania ręcznego
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Ustawienia trybu automatycznego
Zmiana ustawień trybu automatycznego
Naciśnij najpierw przycisk wyboru trybu ręcznego/automatycznego a następnie zmień ustawienia zgodnie
z poniższą tabelą:

Symbol cyklu
czyszczenia
Symbol ten określa
czas trwania cyklu
czyszczenia.
Na pilocie można
wybrać jedną z
następujących opcji
Supreme/Pulit

Czyszczenie szybkie

Czyszczenie
efektywne
(ustawienie
domyślne)

Czyszczenie dokładne

Cykl 1,5-godzinny

Cykl 3,5-godzinny

Odkurzacze do
użytku prywatnego
Odkurzacze do
użytku
profesjonalnego

Cykl 2-godzinny

Cykl 2,5-godzinny do
codziennego użytku
Cykl 3-godzinny do
codziennego użytku
Cykl 6-godzinny do
codziennego użytku

Cykl 4-godzinny

Cykl 4-godzinny
Cykl 8-godzinny

Symbol opóźnienia
włączenia
Symbol ten określa
czas rozpoczęcia
pracy.
Ustawienie
opóźnienia umożliwia
osadzenie się
zanieczyszczeń na
dnie basenu.

Natychmiastowe
uruchomienie
(ustawienie
domyślne)

Uruchomienie za
godzinę

Uruchomienie za
dwie godziny

Symbol rodzaju
czyszczenia.
Umożliwia wybór
następujących opcji:

Standard
Czyszczenie dna i
ścian
(ustawienie
domyślne)

Dokładne
Większa siła ssania
i niższa prędkość
ruchu.
Czyszczenie wyłącznie
dna i narożników.

Tylko dno
Czyszczenie wyłącznie
dna i narożników.

Tylko ściany
Czyszczenie wyłącznie
ścian i linii wody.

Uwaga:
•

•

Jeśli w przeciągu dwóch minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pilot wyłączy się a odkurzacz
będzie pracował dalej z poprzednimi ustawieniami.
Po zakończeniu cyklu czyszczenia „Dokładne” oraz „Tylko ściany” pilot powróci do ustawień
domyślnych.
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Tryb sterowania ręcznego
1. Naciśnij jeden raz przycisk
WŁ/WYŁ. Pilot włączy się
w trybie sterowania ręcznego.
Przycisk
WŁ/WYŁ

2. Za pomocą strzałek steruj
ręcznie kierunkiem ruchu
odkurzacza.

Strzałki do sterowania ręcznego

Wyłączenie trybu sterowania ręcznego i ustawienie trybu
automatycznego
Przycisk
wyboru trybu
ręcznego/
automatycznego

1. Aby wyłączyć tryb sterowania
ręcznego naciśnij JEDEN RAZ
przycisk wyboru trybu
ręcznego/automatycznego.
2. Wyświetlacz zgaśnie a trzy
rzędy symboli funkcyjnych
będą wyświetlane w trybie
domyślnym.

Strzałki
sterowania
ręcznego

1. Aby zmienić parametry
naciśnij strzałkę „do góry” lub
„na dół”. Aby wybrać
parametry, naciśnij strzałkę
„w prawo” lub „w lewo”.
2. Po ustawieniu danej funkcji
naciśnij przycisk ustawień/OK.
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