EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící funkce nástěnného otočného ovladače KBRCS01A (EWC)
Otočný nástěnný ovladač je příslušenství adaptéru KKRP01A, které umožňuje jednoduché a uživatelsky
pohodlné ovládání klimatizácie.Na následujícím obrázku je detailní popis ovládacích prvků a indikátorů stavu
zařízení.

LED REMOTE
lokální / vzdálené
nastavení teploty

Tlačítko zapnutí,
vypnutí a
ventilátoru

LED OFF
klimatizace je
vypnutá

LED FAN
nastavení
intenzity
ventilace

OTOČNÝ ovládač
nastavenej teploty

Tlačítko ventilace FAN a LED-ky OFF, I, II, III, AUTO:
Stiskněte tlačítko (opakovaně) k dosažení požadované funkce. Každé stisknutí tlačítka posouvá výběr funkce
o jedno dále (dole). Pokud se dosáhne poslední (nejnižší) pozice, dalším kliknutím přeskočí nastavení zpět na
první (horní) pozici (princip rotace).

OFF

LED OFF

svítí

– klimatizace je vypnutá

I

LED I

svítí

– klimatizace je zapnutá, pomalá ventilace

II

LED II

svítí

– klimatizace je zapnutá, střední ventilace

III

LED III

svítí

– klimatizace je zapnutá, rychlá ventilace

LED AUTO

svítí

– klimatizace je zapnuta, automatická regulace intenzity
proudění vzduchu

AUTO

Poznámka: Pouze jedna LED stále svítí ve sloupci, ostatní nesvítí.
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OTOČNÝ OVLADAČ a LED-ka REMOTE:
•
•
•

Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvyšujete požadovanou teplotu v místnosti
- SETPOINT
Otáčením knoflíku v protisměru hodinových ručiček snižujete požadovanou teplotu v místnosti
symbol  reprezentuje aritmetickou průměrnou hodnotu mezi maximem a minimem, zvlášť pro
každý režim provozu (operační mód)

REM - Indikátor vzdáleného řízení
•
•
•

Pokud LED REM nesvítí, požadovaná teplota SETPOINT odpovídá pozici otočného ovladače..
Pokud LED REM svítí, pak SETPOINT neodpovídá pozici ovladače, to znamená, že SetPoint byl
změněn vzdáleně (např. přes PC, PDA, server).
Jakýkoliv pohyb knoflíku určí nastavení teploty podle jeho pozice opět a LED REM opět zhasne.

Poznámka: Nástěnný otočný ovladač (EWC) neumožňuje měnit operační režim. Pre změnu režimu použijte
ruční dálkový ovladač, nebo se připojte na klimatizaci přes počítač, PDA, příp. Smartphone a otevřete
ovládací modul.

Společnost CONTINEO, s.r.o. a COLTBURG, s.r.o. prohlašují, že výrobek KBRCS01A je ve shodě s požadavky a dalšími
předpisy direktivy 1999/5/EC.
Direktiva 2002/96/EC WEEE je evropským legislativním standardem, jehož hlavním cílem je v první řadě prevence
proti znečišťování odpadem z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), a dále recyklace, znovupoužití a další
formy obnovy, vedoucí ke snížení množství odpadu. Nevhazujte tento produkt do komunálního domovního odpadu.
Odevzdejte ho do příslušné sběrny pro odpad z elektrických a elektronických zařízení.
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