
Indstilling af digitalt panel 
 

Bemærk at ændringer vil slette tidligere gemte data. 
Første gang du skal programmere din centralstøvsuger skal du vælge en pinkode: 

Sørg for at maskinen er slukket på hovedafbryderen (den røde knap, der sidder 

ved de tre ledninger, der går ud af maskinen). 

 

a. Hold knapperne + og   inde samtidig og tryk samtidig på 

hovedafbryderen. Slip alt og tryk på    

b. Med knapperne + og – vælges et tal (1-9). Tryk på    

c. Ønskes pinkoden med flere cifre gentages punkt b (max. 6 cifre i alt – 

f.eks. 123) 

d. Når du er færdig med din pinkode trykkes RESET 

 

Programmering af display 

Sørg for at maskinen er tilsluttet strømmen, men ikke kører. 

ON lampen er slukket, POWER lampen er tændt 

 

Hold knappen      inde i ca. 5 sekunder. 

 

Skift interval for Filter rengøring 

1. Tryk  indtil Filter knappen lyser. 

2. Displayet vil nu vise det programmerede timeantal. 

3. Tryk + for at øge eller - for at mindske antallet af timer i intervallet (du 

vælger et tal fra 1 til 9, der svarer til et antal timer – se skemaet 

nedenfor). 

4. Bekræft ændringen ved at trykke   

 

Skift interval for Tømning af spand 

1. Tryk  indtil knappen udfor spanden lyser. 

2. Displayet vil nu vise det programmerede timeantal. 

3. Tryk + for at øge eller - for at mindske (du vælger et tal fra 1 til 9, der 

svarer til et antal timer – se skemaet nedenfor).. 

4. Bekræft ændringen ved at trykke   

 

Skift interval for Motor vedligeholdelse tømning 

1. Tryk  indtil knappen udfor Motor vedligeholdelse lyser. 

2. Displayet vil nu vise det programmerede timeantal. 

3. Tryk + for at øge eller - for at mindske. 

4. Bekræft ændringen ved at trykke   

 

For at afslutte tryk RESET 

 
Værdi 
display 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FILTER 
Antal 

timer før 
rensning 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

SPAND 
Antal 

timer før 
tømning 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 

MOTOR 
Antal 

timer før 
service 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

 


