EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

GEBRUIKERSMANUAAL

Beschrijving van de Draaibare wandbediening (Easy Wall Controller)
Draaibare wandbediening is een accessoire van de adapter KKRP01A, die eenvoudig in staat stelt en
gebruiksvriendelijke besturing van air-conditioner. Op de volgende beeld is een gedetailleerde
beschrijving van de controle en status elementen.

LED REMOTE
lokale instelling/inst.
van de temperatuur
op afstand

Drukknop voor
het in-,
uitschakelen
en ventilator

LED OFF
airconditioning is
uitgeschakeld

LED FAN

DRAAIBARE
bediening van
de ingestelde
temperatuur

instelling van de
intensiteit van de
ventilatie

Drukknop van de ventilatie FAN en LED-dioden OFF, I, II, III, AUTO:
Drukt u (herhaaldelijk) op de knop om de gewenste functie te vinden. Elk drukken op de knop verschuift de
keuzemogelijkheden van de functies één stap verder (naar beneden). Indien de laatste (laagste) positie
wordt bereikt, springt de instelling met de volgende klik terug op de eerste (bovenste) positie
(rotatieprincipe).

OFF

LED OFF

is ON

– de airconditioning is uitgeschakeld

I

LED I

is ON

– de airconditioning is ingeschakeld, langzame ventilatie

II

LED II

is ON

– de airconditioning is ingeschakeld, middelsterke ventilatie

III

LED III

is ON

– de airconditioning is ingeschakeld, snelle ventilatie

LED AUTO

is ON

– de airconditioning is ingeschakeld, automatische regulatie

AUTO

van de intensiteit van de luchtstroming
Opmerking: Slechts één LED-diode schijnt steeds in de colom, de andere schijnen niet.
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DRAAIBARE BEDIENING en de LED-diode REMOTE:
•

Door het draaien van de knop in de richting van de wijzers van de klok wordt de gewenste
temperatuur in de ruimte verhoogd - SETPOINT

•

Door het draaien van de knop tegen de richting van de wijzers van de klok wordt de gewenste
temperatuur in de ruimte verlaagd

•

het symbool  representeert de aritmetische doorsneewaarde tussen het maximum en het
minimum (zie het punt 9) voor elk bedrijfsregime apart (operatiemodus)

REM – Indicator van de bediening op afstand
•
•
•

Indien de LED REM niet licht, overeenstemt de gewenste temperatuur SETPOINT met de
positie van de draaibare bediening.
Indien de LED REM licht, overeenstemt SETPOINT met de positie van de bediening niet,
d.w.z. dat SETPOINT op afstand werd gewijzigd (bv. via een PC, PDA, server).
Elke beweging met de knop stelt de temperatuurinstelling opnieuw volgens zijn positie in en
de diode LED REM wordt weer uitgedaan

CONTINEO, s.r.o. en COLTBURG, s.r.o. verklaart dat het product KBRCS01A in identiteit met eis en andere clausules
van Richtlijn 1999/5/EC.
Richtlijn 2002/96/EC AEEA (WEEE) is een wetgevende norm van EU, die het belangrijkste doel is, als een eerste
prioriteit, de preventie van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), en bovendien, het
hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijke afvalstoffen, teneinde te verminderen
de verwijdering van afval. Plaats dit product niet in gemeenschappelijk huishoudelijk afval. Terug te sturen naar een
passende centrum voor elektrisch en elektronisch afval.
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