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Ovládání odsavače par 

 

1: Zvýšení výkonu motoru 

2: Motor – zapnuto / vypnuto 

3: Snížení výkonu motoru 

4: Osvětlení – zapnuto / vypnuto 

5: LED dioda 

Pozn.: LED diody na odsavači par barevně signalizují rychlosti motoru:  

1. rychlost – zelená, 2. rychlost – oranžová, 3. rychlost – červená, intenzivní 

rychlost – přerušovaná červená (intenzivní rychlost je možné aktivovat pouze 

na 7 min, po jejich uplynutí se odsavač par přepne zpátky na nejvyšší 

výkonnostní stupeň). 

 

 

 

Proces spárování: 

 Odpojte odsavač par od přívodu elektrické energie. 

 Připojte odsavač par opět k přívodu elektrické energie. 

 Během prvních 5 vteřin od připojení odsavače par k přívodu elektrické 

energie stiskněte a podržte tlačítko osvětlení (4) do té doby, než se na 

odsavači par rozsvítí osvětlení. 

 Nyní během prvních 5 vteřin stiskněte tlačítko Motor (2). 

Po tomto spárování vyčkejte 10 vteřin a poté můžete odsavač par ovládat. 

Pozn.: Pokud nebude provedena žádná volba po dobu 4 hodin od zapnutí, odsavač 

par se automaticky vypne. Pokud by se objevily interference s jinými dálkovými 

ovladači, bude třeba provést proceduru změny kódu. 

V případě výměny radiového ovládání, je třeba provést nové spárování frekvence 

elektronického systému výše uvedeným způsobem. 
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Vygenerování nového kódu: 

Rádiové ovládání je dodáváno s přednastaveným rádiovým kódem. Pokud 

potřebujete vygenerovat nový radiový kód, postupujte následujícím způsobem: Na 

dálkovém ovládání stiskněte zároveň tlačítka „-“ (3) a „+“ (1) a držte je stisknutá 

minimálně po dobu 10 vteřin, dokud se nerozsvítí LED dioda (5). Nyní během 

3 vteřin stiskněte tato tlačítka znovu. LED dioda se třikrát rozsvítí, což signalizuje, že 

změna byla úspěšná. Po této operaci je nutné znovu provést proces spárování. 

Pozn. Všechny odsavače par překračující výkon 650 m3/h jsou vybaveny systémem, 

který po 7 minutách provozu na intenzivní rychlost, přepne automaticky provoz 

odsavače par na nejvyšší výkonnostní stupeň. 
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Zastoupení pro Českou republiku: 

KITCHEN TECHNOLOGY spol. s r.o. 

Brněnská 131/37 

591 01  Žďár nad Sázavou 

e-mail: info@airforce.cz, www.airforce.cz 

tel.: +420 566 520 980, +420 702 020 187 
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