EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

KULLANIM KILAVUZU

KBRCS01A duvar denetleyici açıklaması (EWC)
Duvara kolay Kontrolörü, klima kontrol, basit ve kullanıcı dostu sağlar Online Kontrolörü aksesuar
seti bir ekipman. Sonraki resmi kontrol ve durum unsurların ayrıntılı bir açıklama vardır..

LED REMOTE
yerel/uzaktan
sıcaklık ayarlama

Açıp, kapama
düğmesi ve
havalandırma

LED OFF
klima kapalı

LED FAN

Dönen denetleyici
sıcaklık seçimi

havalandırma
aralığı seçimi

Havalandırma FAN ve LED-ler düğmesi OFF, I, II, III, AUTO:
İstenen fonksiyona ulaşmak için düğmeye basınız (tekrarlı olarak). Düğmeye her bastığınızda
fonksiyon seçimi bir ileri (aşağı) ilerliyor. Sonuncu (en alttaki) pozisyona ulaştığında, bir kere daha
tıklanması durumunda ayarlama en başa geri döner (üst pozisyon) (rotasyon prensibi).

OFF

LED OFF

ışıklar

– klima kapalı

I

LED I

ışıklar

– klima açık, yavaş havalandırma

II

LED II

ışıklar

– klima açık, orta havalandırma

III

LED III

ışıklar

– klima açık, hızlı havalandırma

ışıklar

– klima kapalı, hava akımı aralığı otomatik olarak düzenleme

AUTO LED AUTO

Not: Sadece bir LED sürekli olarak sütünda yanıyorsa, diğerleri yanmıyordur.
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DÖNEBİLEN DENETLEYİCİ ve LED REMOTE:
• Düğmenin saat yönünde çevirilmesi ile istenen oda sıcaklığı - SETPOINT arttırılır
• Düğmenin saat yönünün tersine çevirilmesi ile istenen oda sıcaklığı azaltılır.
•  sembolü maksimum ve minimum arasındaki aritmatik ortalama değeri gösterir,
özelliklede her bir çalışma modu için (Görmek Hızlı başlangıç kılavuzu – Sıcaklık aralığı)

REM – Uzaktan kumanda göstergesi
• LED REM yanmıyorsa, yeşil sıcaklık SETPOINT dönebilen denetleyici pozisyonuna karşılık
gelir.
• LED REM yanıyorsa, o zaman SETPOINT denetleyici pozisyonuna karşılık gelmemektedir, bu
SETPOINT `in uzaktan değiştirildiği (örn. PC, PDA, sunucu) anlamına gelir.
• Düğmenin herhangi bir hareketi pozisyonuna göre sıcaklığı tekrar belirler ve LED REM tekrar
söner.

Not: Duvara kolay denetleyici bir klima modunu değiştirmek için izin vermez. Modunu değiştirmek
için, kızılötesi kumanda kullanımı ya da PC, PDA veya Smartphone ile Online Denetleyicisi
bağlanmak.tphone.

CONTINEO, l.t.d.. ve COLTBURG, l.t.d. KBRCS01A ürününün 1999/5/EC yönergelerinin diğer maddeleri ve gereklilikleri
ile uygunluk içinde olduğunu beyan ederler.
2002/96/EC WEEE yönergesi temel amacı elektrik ve elektronik cihazlar(WEEE) atıklarından kaynaklanan kirliliğin
önlenmesi olan AB yasal standartıdır ve aynı zamanda bü tür ürünlerin kullanımı sonucu oluşan bü türden atıkların
yeniden kullanılması,geri dönüşümü ve diğer yenileme formları ile geri dönüşümünün yapılmasıdır.Bu ürünü
müşterek evsel atık konteynerına atmayın,sadece atıkların ayrıştırılması için oluşturulmuş çöp tenekelerine atın.
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