
=  Brukerveiledning til slangeset

Tilkobling av sender/mottaker
For å kunne bruke de trådløse Flexit slangehåndtakene må du først koble sender/mottaker til støvsugeren. Det gjør du ved hjelp av den 2 
meter lange nettverks kabelen (RJ45) som følger med sender/mottaker. Koble kabelen til sender/mottaker og den høyre kontakten bak på 
støvsugeren.

Installasjon av sender/mottaker
Monter sender/mottaker på veggen 1 meter (hvis mulig) unna støvsugeren for å få best mulig signal mellom sender/mottaker og slange-
håndtaket. Sender/mottaker kan flyttes til forskjellige steder i hjemmet for å oppnå bedre rekkevidde ved å bruke en opp til 30 meter lang 
nettverkskabel. Kabler kan kjøpes i en forretning som selger elektronikkartikler.

Den første overføringen
Slangehåndtaket og støvsugeren skal utføre den første kommunikasjonen før støvsugeren startes. Dette skal også gjøres hvis slangehåndtaket 
har blitt skiftet (reservedel) eller hvis du ønsker å koble til en ekstra slange. Gjør følgende før du starter din trådløse støvsuger:

1. Koble ut strømmen med stikkontakten.
2. Sett stikkontakten inn igjen og trykk etterpå på av/på-bryteren på slangehåndtaket i 10 sekunder eller inntil maskinen starter. Dette må gjøres innen 60 
    sekunder etter at støvsugeren har blitt plugget inn
3. Håndtaket og støvsugeren vil nå kommunisere.

Demonter håndtak ved å trykke inn sneppfunksjon på to sider og dra ut slange. (Bilde 1)
Før innvendig passningsring inn i håndtak iht (fig. 2.1) Sett i slange med adapter (fig. 2.2) og ring med sneppfeste (fig. 2.3) (Bilde 2). Ring med snepp-
feste trykkes inn og låses i snepplåser på to sider av håndtaket. (Bilde 2)
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 Sender/mottaker
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Kapping av slange
1. Skru av veggmuffe på slange. (skru med urviseren) (Bilde 3)
2. Kapp slangen med kniv til ønsket lengde. (Bilde 4)
3. Skru på veggmuffe på slange. (skru mot urviseren) (Bilde 5)

Skjøting av slange
Slange kan skjøtes ved hjelp av skjøtemuffe og slange som leveres som tilbehør:
Art. nr.: 02565 Skjøtemuffe
Art. nr.: 03389 Støvsugerlange, metervis

1. Skjøting skal gjøres ved håndtaket.
2. Demonter håndtak ved å trykke inn sneppfunksjon på to sider og dra ut slange. (Bilde 1). Skru av adapter og        
    ta vekk ring med sneppfeste.
3. Monter ny skjøtemuffe på eksisterende- og ny slangedel (skru mot urviseren) (Bilde 6).
4. Monter håndtak i ny ende, se «Utskifting av støvsugerhåndtak».

NB: Farge på komplett slange kan avvike fra støvsugerslange som er kjøpt metervis.
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Utskifting av støvsugerhåndtak

Justering av lengde på slanger til sentralstøvsuger

Før montering av signalboksen på veggen, bør du alltid teste om du har et signal mellom boksen og slangehåndtaket i hele hjemmet ditt. 
Koble boksen til støvsugeren og slå av og på ved hjelp av slangehåndtaket fra ulike steder i hjemmet ditt.



 User guide for hose kit

Before you mount the transceiver box to the wall, you should always test if you have a signal between the transceiver box and the hose 
handle in your entire home. Connect the box to the cleaner and turn the cleaner on and off using the hose handle from different places 
in your home.

Connecting the transmitter/receiver
To be able to use the wireless Flexit hose handles, you must first connect the transmitter/receiver to the cleaner. This is done by using the 
2 meter network cable (RJ45) that comes with the transmitter/receiver. Connect the cable to the transmitter/receiver and the right socket in 
the back of the cleaner.

Installing the transmitter/receiver
Mount the transmitter/receiver on the wall minimum 1 meter (if possible) away from the cleaner for best signal between the transmitter/receiver 
and the hose handle. The transmitter/receiver can be moved to different places in your home for a better range by using an up to 30 meter network 

The first transmission
The hose handle and the cleaner needs to have a first communication before starting the cleaner. This is also valid if the hose handle has been replaced 
(spare part) or if you want to connect an extra hose. Do like this before starting your wireless cleaner:
1. Unplug the main cord.
2. Plug in the cord again, and then push the on/off button at the hose handle for approximately 10 seconds or until the machine starts. This must be done    
    within 60 seconds after the cleaner has been plugged in.
3. The handle and the cleaner do now communicate.

 Transmitter/receiver

Push the snap locks on two sides of the handle and pull out the hose. (Image 1)
Insert inside ring into handle (fig. 2.1) Insert hose with adapter (fig 2.2) and snap lock ring (fig.2.3) (Image 2). Push the snap lock ring into the handle so it locks 
into the holes on two sides of the handle.

Cutting of hose
1. Unscrew hose end on hose (clockwise) (Image 3).
2. Cut the hose with a knife according to preferred length. (Image 4)
3. Fasten hose end onto hose (screw anti-clockwise) (Image 5)

Join hoses
Hoses can be joined with a joint muff and hose which is supplied as accessories:
Art. no.: 02565 Joint muff.
Art. no.: 03389 Hose (supplied per meter).

1  Jointing shot be done by the handle end.
2. Remove the handle by pressing snap locks on two sides and pull out the hose (Image 1), unscrew and remove the the adapter ring and the ring with 
    the pressing snap.
3. Fit joint muff on existing and new hose (screw counterclockwise) (Image 6).
4. Attach the handle in the new hose end, see “replacement of vacuum handle”.
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Image 4

 Replacement of vacuum handle

Length adjustment, central vacuum cleaner 

NB: Colour of complete hose can deviate from hoses bought per meter.
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