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Ръководни функции на въртящото стенно управление KBRCS01A 

(EWC) 

Стенното въртящо управление е принадлежност към адаптера KKRP01A, който позволява елементарно 

и лесно управление на климатика. На следващата фигура е детайлно описано управляващите 

елементи и индикатори за режима на работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутон за вентилация FAN и LED OFF, I, II, III, AUTO: 

Натиснете бутона (многократно) за постигане на желаната функция. Всяко натискане на бутона 

премества избора на функция с едно ниво (надолу). Ако достигнете до последната (най-ниска) 

позиция, със следващото натискане ще се върнете отново на първата (горна) позиция (ротационно).  

 
 

OFF  LED OFF свети – климатика е изключен 

 

   I  LED I   свети – климатика е включен, бавна вентилация 

 

   II LED II    свети – климатика е включен, средна вентилация   

 

   III LED III    свети – климатика е включен, бърза вентилация 

 

AUTO LED AUTO    свети – климатика е включен, автоматична регулация на нивото на  

                                                        въздушната струя 

 
 

Забележка: само един LED свети в колоната постоянно, останалите не светят. 

LED OFF 
климатика е 

изключен 

Потенциометър 

за регулиране на 

температурата 

Бутон за 

включване, 

изключване 

и 

вентилатор 

LED REMOTE 
местно/дистанционно 

регулиране на 
температурата 

LED FAN 
настройване на 

силата на 

вентилатора 



Easy Wall Controller KBRCS01A - Наръчник на потребителя - 20120302 2 

РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА и LED REM:  

• При завъртане на потенциометъра в посока на часовниковата стрелка се увеличава желаната 

температура в помещението - SETPOINT  

• При завъртане на потенциометъра в обратна посока на часовниковата стрелка се намалява 

желаната температура в помещението 

• Символа � представлява средно аритметичната стойност между максималната и 

минималната температура , по отделно за всеки режим на експлоатация (режим на работа) 

 

REM –Индикатор за дистанционно управление 

• Ако LED REM не свети, желаната температура SETPOINT отговаря на позицията на 

потенциометъра.  

• Ако LED REM свети, тогава SETPOINT не отговаря на позицията на потенциометъра, това 

означава, че SETPOINT е бил променен дистанционно (например чрез PC, PDA, server).  

• Всяко  движение на потенциометъра ще настрои температурата според неговата позиция, а 

LED REM отново ще изгасне. 

 

 

Забележка: Стенното въртящо управление (EWC) не позволява да се променя режима на работа. За да 

промените режима на работа, използвайте ръчното дистанционно управление или се свържете с 

климатика посредством РС, PDA, евентуално Smartphone и отворете контролния модул. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружество CONTINEO о.о.д. и COLTBURG о.о.д. декларират, че продукта KBRCS01A е в съответствие  

с изискванията и нарежданията на директивата 1999/5/EC. 

Директивата 2002/96/EC WEEE е европейски законодателен стандарт, чиято главна цел е преди всичко да 

предотврати замърсяването с отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), както и 

рециклиране, повторна употреба и други форми на оползотворяване, което води до намаляване на 

отпадъците. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Занесете го до събирателен пункт за 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 


