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Model REMOTE CONTROL je vybavený 
prostorovým rádiovým vysílačem. Ten vám 
umožní nasměrovat bazénový vysavač do 
míst, kde je potřeba důkladnější vyčištění nebo 
rychločištění. Při stisku tlačítka  (vpravo) 
nebo  (vlevo) se přístroj bude otáčet 
daným směrem, dokud bude tlačítko 
stisknuté. Pak bude pokračovat v přímém 
pohybu novým směrem. Stisknete-li tlačítko  
(vpřed/vzad), přístroj příslušně změní směr 
pohybu (reakce nastane při uvolnění tlačítka).

Zdroj

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Návod k použití

Párování dálkového ovladače se zdrojem:
Je nezbytné, aby dálkový ovladač byl 
spárován s napájecím zdrojem. Tak se docílí 
toho, že čisticí robot bude možné ovládat 
pouze daným ovladačem. 

Ovladač, který jste zakoupili spolu 
s vysavačem, byl již se zdrojem spárován.
Pokud ovladač, který chcete používat, 
není původní, je třeba ho se zdrojem 
spárovat.

Spárování ovladače se zdrojem:
Odpojte robot od zdroje, zapněte ho (ON) 
a bezprostředně (do 30 s) po zapnutí zdroje 
stiskněte na ovladači současně tlačítka  
(vpravo) a  (vlevo). Kontrolka zdroje zablikáním 
signalizuje, že zdroj a ovladač byly úspěšně 
spárovány.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE



POZNÁMKA:
Přístroj podle výsledků testování odpovídá 
limitům pro digitální zařízení třídy B podle 
směrnice FCC, oddíl 15. Tyto limity byly 
stanoveny pro ochranu proti nežádoucímu 
rušení elektromagnetickým polem v obytných 
prostorách. Přístroj vytváří a používá 
elektromagnetické vlnění, které může rovněž 
vyzařovat. Pokud
není provozován a umístěn v souladu 
s návodem, může způsobovat nežádoucí 
rušení rádiové komunikace. Nelze proto 
zaručit, že v určitých konkrétních zapojeních 
nedojde k rušení. Pokud přístroj skutečně ruší 
příjem rádiového nebo televizního signálu 
(což lze snadno zjistit zapnutím a vypnutím 
přístroje), můžete situaci vyřešit jedním (nebo 
několika) z následujících kroků:
-  Přesměrujte nebo přemístěte přijímací 

anténu.
- Přístroj umístěte dále od přijímače.
-  Přístroj zapojte do jiného síťového okruhu, 

než ke kterému je připojen přijímač.
-  Požádejte o pomoc prodejce nebo 

radiotechnika. Provedení úprav nebo 
konstrukčních změn, které nebyly výslovně 
schváleny subjektem zodpovědným za 
shodu (Aquatron Robotic Systems Ltd.), 
mohou vést k tomu, že uživatel ztratí právo 
přístroj provozovat.

VÝMĚNA BATERIE

POZOR:

Baterie, která je v ovladači, může vydržet až 
několik let. Baterii je třeba vyměnit, pokud při 
stisknutí některého z tlačítek nezabliká 
červená kontrolka.

Postup při výměně baterie:
1. Křížovým šroubovákem vel. 1 vymontujte 
pět šroubků, které přidržují zadní kryt přístroje.
2. Vyjměte vybitou baterii a zlikvidujte ji 
náležitým způsobem.
3. Baterii nahraďte novým lithiovým článkem 
o velikosti ½ AA (3,6 V), typ 14250. Dodržte 
správnou polaritu.
4.  Kryt vraťte na místo a znovu zajistěte pěti 
šroubky. Šroubky neutahujte příliš silně, aby 
nedošlo ke stržení závitu.

Použité baterie likvidujte předepsaným 
způsobem.
Baterie se nesmějí dobíjet, zkratovat, drtit, 
rozebírat, zahřívat na teploty nad 100 °C, 
zapalovat, jejich vnitřní obsah nesmí přijít 
do kontaktu s vodou.

Přístroj je třeba uchovávat při teplotách 
mezi 10 a 40 °C, aby nedošlo k poškození 
motorů, plastových částí a těsnění. 
Nedodržení této podmínky ruší platnost 
záruky.

1/2 AA 3,6V lithium

Důležité:




