EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KBRCS01A (EWC) forgatható fali vezérlőberendezés funkciói
A forgatható fali vezérlőberendezés a KKRP01A adapter tartozéka, mely lehetővé teszi a légkondicionáló
egyszerű és a felhasználó számára kényelmes vezérlését. A következő képen a kezelőszervek és a berendezés
állapotkijelzőinek részletes leírása található.

LED REMOTE
a hőmérséklet
helyi/táv
beállítása

A ventilátor
ki/bekapcsoló
gombja

LED OFF
légkondícionáló
ki/bekapcsolása

LED FAN

A beállított
hőmérséklet
forgatható vezérlője
vezérlo

a levegőkeringetés
sebességének
beállítása

FAN a levegőkeringetés gombja és a LED-ek OFF, I, II, III, AUTO:
Nyomja meg a gombot (ismételten), a kívánt funkció eléréséhez. A gomb minden egyes megnyomásával
a funkció kiválasztását egyel tovább helyezi (lefelé). Amint a beállítás eléri az utolsó (alsó) pozíciót,
a következő kattintással visszaugrik az első (felső) pozícióba (rotáció elve).

OFF

LED OFF

világít

– a légkondicionáló kikapcsolva

I

LED I

világít

– a légkondicionáló bekapcsolva, lassú levegőkeringetés

II

LED II

világít

– a légkondicionáló bekapcsolva, közepes levegőkeringetés

III

LED III

világít

– a légkondicionáló bekapcsolva, gyors levegőkeringetés

világít

– a légkondicionáló bekapcsolva, a levegő áramlási
erősségének automatikus szabályozása

AUTO LED AUTO

Megjegyzés: az oszlopban csak egy LED világít állandóan, a többi nem világít.
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FORGATHATÓ VEZÉRLŐ és LED REM:
•
•
•

A gomb elfordításával az óramutató járásával megegyező irányba növeli a helyiségben a kívánt
hőmérsékletet - SETPOINT
A gomb elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányba csökkenti a helyiségben a kívánt
hőmérsékletet
A  jel az aritmetikai átlagértéket képviseli a maximum és minimum között, külön minden egyes
üzemmódra (műveleti mód)

REM – Távirányítás mutatója
•
•
•

Ha a LED REM nem világít, a kívánt hőmérséklet SETPOINT megfelel a forgatható vezérlő
helyzetének.
Ha a LED REM világít, akkor a SETPOINT nem felel meg a vezérlő helyzetének, ami azt jelenti, hogy a
SETPOINT távvezérléssel lett megváltoztatva (pl. PC-n, PDA, szerveren keresztül).
A gomb bármely irányú elfordítása esetén, helyzetének ismét megfelelő hőmérséklet kerül
beállításra, és a LED REM ismét kialszik.

Megjegyzés: A forgatható fali vezérlő (EWC) nem teszi lehetővé az üzemmód változtatását. Az üzemmód
változtatására használja a kézi távvezérlőt, vagy kapcsolódjon a légkondicionálóhoz számítógépen, PDA-n,
esetleg Smartphone-nal és nyissa ki a vezérlő modult.

A CONTINEO, s.r.o. és a COLTBURG, s.r.o. társaságok kijelentik, hogy a KBRCS01A termék összhangban van
1999/5/EC irányelv követeléseivel és egyéb előírásaival.
A 2002/96/EC WEEE irányelv európai törvényalkotási standard, mely fő célja elsősorban az elektromos és
elektronikai berendezésekből keletkező hulladékkal történő szennyezés megelőzése (WEEE), továbbá az
újrahasznosítás, újrafelhasználás, és a megújítás egyéb formái, melyek a hulladék mennyiségének csökkenéséhez
vezetnek. Ezt a terméket ne dobja a kommunális szemétbe. Adja le az elektromos és elektronikai berendezéseket
átvevő illetékes gyűjtőhelyen.
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