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Λειτουργίες διαχείρισης του περιστροφικού χειριστηρίου τοίχου 

KBRCS01A 

Εύκολη Wall Controller είναι ένα εξοπλισμό της σειράς on-line αξεσουάρ ελεγκτή που επιτρέπει 

απλά και φιλικό προς το χρήστη τον έλεγχο του air-condition. Στην επόμενη εικόνα υπάρχει μια 

λεπτομερής περιγραφή του ελέγχου και της κατάστασης στοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήκτρο αερισμού FAN και της LED OFF, I, II, III, AUTO: 

Πιέζετε το πλήκτρο (επαναλαμβανόμενα) για να φτάσετε στην επιθυμητή λειτουργία. Κάθε 

πάτημα του πλήκτρου οδηγεί στην επόμενη λειτουργία (προς τα κάτω). Όταν θα φτάσει στην 

τελευταία (τη χαμηλότερη) θέση, με το επόμενο πάτημα θα επιστρέψει στην πρώτη (πάνω) θέση 

(κανόνας περιστροφής). 

 

 

OFF  LED OFF ανάβει   – κλιματιστικό απενεργοποιημένο 

 

   I  LED I   ανάβει  – κλιματιστικό ενεργοποιημένο, σιγανός αερισμός 

 

   II LED II    ανάβει  – κλιματιστικό ενεργοποιημένο, μεσαίος αερισμός   

 

   III LED III    ανάβει  – κλιματιστικό ενεργοποιημένο, ταχύς αερισμός 

 

AUTO LED AUTO    ανάβει  – κλιματιστικό ενεργοποιημένο, αυτόματη ρύθμιση έντασης 

αερισμού 

LED OFF 
 Ο κλιµατισµός είναι 
απενεργοποιηµένος 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
χειριστήριο  
ρύθµισης  
θερµοκρασίας 

Πλήκτρο 
ενεργοποίησης 
και 
απενεργοποίηση
ς του αερισµού 

LED REMOTE 
τοπική/αποµακρ
υσµένη ρύθµιση 
θερµοκρασίας 

LED FAN 
ορισµός 
έντασης  
αερισµού 
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Σημείωση: Μόνο μία LED λάμπα ανάβει στη στήλη, οι άλλες δεν ανάβουν. 

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ και LED REMOTE:  

• Περιστρέφοντας το διακόπτη στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού ανεβάζετε την 

τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας στην ζητούμενη - SETPOINT  

• Περιστρέφοντας το διακόπτη αντίθετα με την κατεύθυνση των δειχτών του ρολογιού 

χαμηλώνεται τη τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας. 

• Το σύμβολο � αντιπροσωπεύει το ν αριθμητικό μέσο όρο ανάμεσα από την μέγιστη και 

την μικρότερη, ξεχωριστά για κάθε λειτουργία  

 

REM –Δείκτης απομακρυσμένου χειρισμού 

• Αν το LED REM δεν ανάβει, η απαιτούμενη θερμοκρασία SETPOINT συμφωνεί με την θέση 

του περιστροφικού χειριστηρίου.  

• Αν το LED REM ανάβει, τότε το SETPOINT δεν αντιστοιχεί με την θέση του χειριστηρίου, 

αυτό σημαίνει, ότι το SETPOINT άλλαξε από απόσταση (π.χ. μέσω PC, PDA, διακομιστή).  

• Οποιαδήποτε κίνηση του διακόπτη θα ορίσει ξανά την θερμοκρασία συμφώνα με τη θέση 

του και η LED REM θα ξανασβήσει. 

 

 

Σημείωση: Εύκολο χειριστήριο τοίχου δεν επιτρέπει την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ενός 

κλιματιστικού. Για να αλλάξετε τη λειτουργία, τη χρήση υποδομής ελεγκτή ή συνδεθείτε on-line 

ελεγκτή μέσω του PC, PDA ή Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η CONTINEO, Ε.Π.Ε. και  COLTBURG, Ε.Π.Ε. δηλώνουν, ότι το προϊόν KBRCS01A καλύπτει τις απαιτήσεις και είναι 

σύμφωνο με τις οδηγίες 1999/5/EC. 

Η οδηγία 2002/96/EC WEEE αποτελεί νομοθετικό πρότυπο της ΕΕ,   και αποσκοπεί στην προστασία από την απόρριψη 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE) και ταυτόχρονα την επαναχρησιμοποίηση τους, την ανακύκλωση ή 

όποια άλλη μορφή ανανέωσης του όγκου των απορριμμάτων που δημιουργούνται με την χρήση τέτοιων προϊόντων. 

Μην πετάτε αυτό το προϊόν σε κάδο για συλλογή μαζικών οικιακών σκουπιδιών αλλά παραδώστε το στο κέντρο 

ανακύκλωσης απορριμμάτων. 


