EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

VARTOTOJO VADOVAS

Valdomos funkcilos sieninio sukinėjamo valdiklio KBRCS01A (EWC)
Skamasis sieninis valdiklis yra priedas adapteriui KKRP01A, kuris leidžią lengvą ir vartotojuj patogų valdymą
oro kondicionieriaus . Ant sekančio paveikslėlio yra detaliai aprašyti valdymo elementai ir rodikliai prietaiso
(įrangio) stovio.

LED REMOTE
Vietinis/tolimas
Nustatimas
šilumos

Mygtukas
Įjungtas,
išjungtas ir
ventiliatoriaus

LED OFF
oro kondicion.
Yra išjungtas

LED FAN

Sukamasis valdikl.
Nustatytai šilumai

nustato
ventilavimo
intensyvuma

Ventilacijos mygtukas FAN ir LED OFF, I, II, III, AUTO:
Spauskytȩ mygtuką (pakartotinai) kol nepasieksime noriamos funkcijos. Kekvienas suspaudimas mygtuko
pastumia atrankos funkciją toliau (žemyn). Jei pasieksimȩ paskutinȩ (apatinȩ) poziciją, sekančiu suspaudimu
perjungsimȩ nustatymą atgal į pirmą (aukščiausia) poziciją (sukimosi principas).

OFF

LED OFF

šviečia

– kondicionierius yra išjungtas

I

LED I

šviečia

– kondicionierius yra įjungtas, lėta ventiliacija

II

LED II

šviečia

– kondicionierius yra įjungtas, vidurinė ventiliacija

III

LED III

šviečia

– kondencionierius yra įjungtas, greita vetiliacija

šviečia

– kondencionierius yra įjungtas, automatnis valdymas,oro
srauto intensyvumo.

AUTO LED AUTO

Pastaba: Tik viena LED pastoviai šviečia stulpelyje kitos nešviečia.
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SUKAMASIS VALDIKLIS IR LED REMOTE:
•
•
•

Sukant rankenėlȩ pagal laikrodžio rodyklȩ didinatȩ pareikalaujamą temperatūrą patalpoje
- SETPOINT
Sukant rankenėlȩ priešingai laikrodžio rodyklȩ mažinatȩ reikalaujamą teperatūrą patalpoje
simbolis  atstovaują aritmetinį vidurkį vertės tarp didžiausios ir mažiausios, atskyrai kekvienam
veikimo rėžimui (veikimo rėžimą).

REM – rodiklis tolimo valdymo
•
•
•

Jei LED REM nešviečia, norima temperatūra SETPOINT atitinka pozicijai sukamojo valdiklio.
Jei LED REM šviečia, paskuj SETPOINT neatitinka pozicijai valdiklio, tai reiškia, kad SETPOINT buvo
pakeistas tolimai (pvz. per PC, PDA, serverį).
Betkoks rankenėlės judejimas nurodis temperatūros nustatymą pagal jo poziciją vėl ir LED REM vėl
užges.

Pastaba: Sieninis sukamasis valdiklis (EWC) neleidžia keistį veikimo rėžimą.Dėl rėžimo pakeitimo panaudikite
rankinį nuotolinio būdo valdiklį, arba prisijungti į kondicionieriu per kompjuterį, PDA, arba Smartphone ir
atidarykite valymo režimą.

Įmonė CONTINEO, U.A.B. ir COLTBURG, U.A.B. teige, kad produktas KBRCS01A yra atitinkantia su reikalavimais ir
kitomis nuostatomis direktivo 1999/5/EC.
Direktivas 2002/96/EC WEEE yra Europos teisės aktų techniniai standartai, kurio pagrindinis tikslas yra pirmoje
vietoje prevencija preiš taršą atliekomis iš elektros Įrangių (WEEE), ir kitos formos apnaujinimo, vedančios
sumažinimui atliekų kiekiui. Nemeskite šitą produktą į savivaldybės namų ūkio atliekas. Atiduokite jį į atitinkamą
surinkimo punktą atliekų iš elektros įrangių.
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