EASY WALL CONTROLLER
Online Controller
KBRCS01A

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Pārvaldības funkcijas rotācijas sienas kontrole KBRCS01A (EWC)
Rotējošā siena kontrolieris ir aksesuārs adapteris KKRP01A kas ļauj vienkārši un ērti lietotāja kontrolētā
Danie klimatizácie.Na Attēlā ir detalizēts apraksts par kontroles un ierīces statusu.

LED REMOTE
Lokālā / attālā
temperatūras
regulēšana

Ieslēgšanas,
No
un
Ventilators

LED OFF
gaisa
kondicionēšana ir

izslēgts

Pagriežama
vadības ierīce
uzstādītā
temperatūra

LED FAN
pielāgojiet
intensitāti par
ventilācijas

FAN pogu un ventilācija LED OFF I, II, III, AUTO:
Nospiediet pogu (atkārtoti), lai sasniegtu vēlamo funkciju. Katra taustiņa nospiešana pārvieto atlases
funkciju tālāk (zemāk). Ja tas sasniedz pēdējais (zemākais) pozīciju, vēl viens klikšķis, lai pārietu atpakaļ uz
pirmo kopumu (augšējā) pozīcija (rotācija).

OFF

LED OFF

gaismas – Gaisa kondicionēšana ir izslēgts

I

LED I

gaismas – Gaisa kondicionēšana ir spriedze, lēns ventilācija

II

LED II

gaismas – Gaisa kondicionēšana ir stress, vidējais ventilācija

III

LED III

gaismas – Gaisa kondicionēšana ir spriedze, ātra ventilācija

AUTO LED AUTO

gaismas – Gaisa kondicionēšana ir spriedze, automātiska KA kontrolēt
intensitāti gaisa plūsmas

Piezīme: Tikai vienu LED deg kolonna, pārējie ir izslēgti.
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Pogas un LED REM:
•
•
•

Pagriezt kloķi virzienā stunda pulksteņa rādītāja virzienā ceļojis lielāku Y nepieciešams temperatūrā
un Istaba SETPOINT
Pagriezt poga pretējā virzienā stunda pulksteņa rādītāja virzienā gada nižujete nepieciešams
temperatūrā un istaba un
ent simbols  reprez jums aritmētisko RA vidējā vērtība starp virsotnēm, kuru minimālajam par m,
atsevišķi par katru darbības veidu (darbības režīms)

LED REM - Indija tor tālvadības pults
•
•
•

Ja LED REM off, kas atbilst vajadzīgajam temperatūras iestatīšana pozīciju rotācijas kontrole.
Ja LED REM zinu tad SetPoint atbildes pozīciju kontroli, tas nozīmē, ka SetPoint tika mainīts no
attāluma (piem., izmantojot datoru, plaukstdatoru servera).
Jebkurš galviņu kustība, lai uzstādītu temperatūru nosaka pēc tās nostāju atkal un REM LED izslēdzas
vēlreiz.

Piezīme: Pie sienas stiprināms pagriežama vadības ierīce (EWC) nemaina darbības režīma maiņa režim.Pre
izmantot rokas pulti vai pieslēgt datoram caur kondicionieri, PDA, galu galā. Viedtālruni un Atveriet vadības
moduli.

Contineo Company Ltd un COLTBURG, SIA paziņo, ka produkts KBRCS01A ir atbilstība prasības un citi Direktīvas
1999/5/EC.
Directīva 2002/96/EC EEIA ir Eiropas likumdošanas standartiem, galvenais mērķis ir galvenokārt lai novērstu
piesārņojumu no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), un par pārstrādi, atkārtotu izmantošanu
un citiem reģenerācijas veidiem, kā rezultātā samazinās atkritumu. Nemetiet šo ierīci uz iekšzemes sadzīves
atkritumiem. Nogādājiet to savākšanas punktā atkritumu elektrisko un elektroniskās iekārtas.

Easy Wall Controller KBRCS01A - Lietošanas instrukcija - 20120302

2

