NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za váš nákup INTERPHONE REMOTE CONTROL.
Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod k použití.
POPIS VÝROBKU
REMOTECONTROLF je Bluetooth® zařízení, které může být používáno k dálkovému ovládání funkcí
Cellular Line Interphone F5 na vzdálenost až 5 metrů. Dálkové ovládání je kompatibilní pouze s verzí
Interphone F5. Dálkové ovládání není kompatibilní s ostatními komunikačními zařízeními Interphone.
Dálkové ovládání je vybaveno senzorem pohybu, které automaticky zapne a vypne zařízení pro
maximální úsporu baterie. Systém nemá manuální vypínání.
Pro více informací o produktu Interphone F5 si přečtete jeho návod k použití.
ZAČÍNÁME
Než začnete dálkové ovládání používat, musíte vložit baterie.
a) Odšroubujte dva šrouby, které drží kryt baterie.
b) Vložte dvě knoflíkové baterie typu SR44, které
naleznete v balení produktu. Ujistěte se, že vkládáte
baterie správně dle polarity tak, jak je zobrazeni na zařízení.
c) Zavřete kryt pečlivě baterie a přišroubujte šrouby.

INSTALACE
Dálkové ovládání může být nainstalováno přímo na levé ovládání nebo na řídítka, (pokud jsou
tubulární) vedle ovládání, pokud je tam dostatek místa.
a) Vyberte podpěru (malá/ velká), která bude sedět rozměrům vašich řídítek.
b) Umístěte REMOTECONTROLF tak, abyste mohli všechno pohodlně ovládat palcem a upevněte
dvěma šrouby. Ujistěte se, že REMOTECONTROLF drží pevně a neovlivňuje při manipulaci ovládání
plynu
REMOTECONTROLF duplikuje funkce ovládacích tlačítek INTERPHONEF5. Pro více informací o
tlačítcích INTERPHONEF5 si přečtěte jeho návod k použití.
PÁROVÁNÍ S INTERPHONEF5
a) INTERPHONEF5, který si přejete s ovládáním spárovat, uveďte do párovacího režimu (vypnutá F5,
stiskněte a podržte hlavní tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá LED dioda).
b) Stiskněte MFT na INTERPHONEF5 pro výběr požadovaného jazyka.
c) Pohněte joystickem REMOTECONTROLF nahoru a podržte jej v této pozici alespoň 10 vteřin.
Rychlost blikání LED diody se zpomalí během hledání pro dostupný INTERPHONEF5, se kterým se
může spárovat.
d) Pokud proběhne párování úspěšně, INTERPHONEF5 vás informuje.

FUNKCE
REMOTECONTROLF nahrazuje funkce INTERPHONEF5 následujícím způsobem:

REMOTECONTROLF

INTERPHONEF5

Stisknutí joysticku (MFT)

Multifunkční tlačítko

Posunutí joysticku nahoru

Tlačítko nahoru

Posunutí joysticku dolů

Tlačítko dolů

Posunutí joysticku vpravo

Tlačítko +

Posunutí joysticku vlevo

Tlačítko -

Interphone F5 není
součástí balení

