
- бутон  - таймер за отложен стоп. Автоматично изключва аспиратора 

след 15 минути. 

 
4. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (САМО ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ МОДЕЛИ) 

- Активиране на приемника за дистанционното управление 
Аспираторът се доставя с приемник за дистанционно управление. Той е дезактивиран, 

за да бъдат избегнати смущения, предизвикани от други електроуреди, което може да 
влоши работата на аспиратора. 

Закупуването на дистанционното управление е опция, по желание на клиента. За това 
е нужно изпълнението на следните стъпки, за да бъде активиран приемника на 
аспиратора: 

 Натиснете едновременно бутон   и бутон    от 
управлението на аспиратора и задръжте, докато всички бутони започнат да 
премигват. 

 
 Пуснете двата бутона и натиснете бутон, докато всички бутони 

светнат отново. 
 Освободете бутона. Приемникът е активиран. 

При необходимост същата инструкция се прилага за дезактивиране на приемника. 
Внимание! 
Избягвайте поставянето на аспиратора в близост до източници на електромагнитни 

вълни, тъй като биха могли да повлияят на функционирането на дистанционното. 

- Промяна на кода на дистанционното управление. 
(Да се използва само в случай на повреда, в резултат на електромагнитни смущения) 
При производството бива запаметяван код за предаване на команди от 

дистанционното управление към аспиратора. Излъчваните електромагнитни вълни от 
други уреди повлияват на работата на дистанционното и за това при нужда може да се 
генерира нов код за управление като се следват следните инструкции: 

1) Генериране на нов код за предаване на команди от дистанционното управление 
към аспиратора. 
 Изключете аспиратора от електрическата мрежа. 
 Натиснете едновременно   бутон  и бутон  на 

дистанционното  управление, докато неговият дисплей започне да мига. 
 Натиснете бутона на дистанционното управление.  
 
 
Запазването на кода се 
потвърждава от три кратки премигвания на дисплея. Новият код анулира и 
заменя предишния код. 
 Свържете отново аспиратора към електрическата мрежа, като се уверите, че 

светлините и мотора са изключени. 

 



2) Свързване на дистанционното управление към аспиратора 
  
За да запишете генерирания код в аспиратора, натиснете бутон  (за 

аспиратори със сензорно управление - бутон) на аспиратора за 2 
секунди и след успешно светване на червен LED диод, натиснете който и да е 
бутон от дистанционното управление в рамките на 10 секунди. 
 
- Възстановяване на първоначалния код 

 Изключете аспиратора от електрическата мрежа и натиснете едновременно 
бутон 

и бутон    от дистанционното управление за повече от 5 секунди. 
   
Тази инструкция възстановява първоначално запаметения код във фабриката. 
Възстановяването на кода се потвърждава от три кратки премигвания на 
дисплея.  

 Свържете отново аспиратора към електрическата мрежа. 
 Продължете със свързването на дистанционното управление към 

аспиратора както е описано в т. 2 
- Употреба на дистанционното управление 

Включва и изключва осветлението. 

Бутон „Осветление“ 

Бутон „Стрелка нагоре" - Включва аспиратора и увеличава скоростта от 1 до 4. 
(Скорост 4 работи няколко минути и автоматично се намалява на скорост 3). 

Бутон „Стрелка надолу" - Намалява скоростта и изключва аспиратора. 

Бутон таймер - Отложен стоп. Автоматично изключва мотора след 15 минути 

 

 
5. УКАЗАНИЯ ЗА СВАЛЯНЕ И СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ 

1) Метални филтри 
За изваждането на металните противомаслени филтри е достатъчно да бутнете 

навътре плъзгач А на филтъра, докато същият излезе от предната част. След това 


