EASY WALL CONTROLLER
for Online Controller
KBRCS01A

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Riadiace funkcie nástenného otočného ovládača KBRCS01A (EWC)
Otočný nástenný ovládač je príslušenstvo adaptéra KKRP01A, ktoré umožňuje jednoduché a užívateľsky
pohodlné ovládanie klimatizácie. Na nasledujúcom obrázku je detailný popis ovládacích prvkov a indikátorov
stavu zariadenia.

LED REMOTE
lokálne/vzdialené
nastavenie
teploty

Tlačidlo
zapnutia,
vypnutia
a
ventilátora

LED OFF
klimatizácia je
vypnutá

LED FAN
nastavenie
intenzity
ventilácie

OTOČNÝ ovládač
nastavenej teploty

Tlačidlo ventilácie FAN a LED-ky OFF, I, II, III, AUTO:
Stláčajte tlačidlo (opakovane) k dosiahnutiu požadovanej funkcie. Každé stlačenie tlačidla posúva výber
funkcie o jedno ďalej (dole). Ak sa dosiahne posledná (najnižšia) pozícia, ďalším kliknutím preskočí
nastavenie späť na prvú (hornú) pozíciu (princíp rotácie).

OFF

LED OFF

svieti

– klimatizácia je vypnutá

I

LED I

svieti

– klimatizácia je zapnutá, pomalá ventilácia

II

LED II

svieti

– klimatizácia je zapnutá, stredná ventilácia

III

LED III

svieti

– klimatizácia je zapnutá, rýchla ventilácia

svieti

– klimatizácia je zapnutá, automatická regulácia intenzity
prúdenia vzduchu

AUTO LED AUTO

Poznámka: Iba jedna LED stále svieti v stĺpci, ostatné nesvietia.
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OTOČNÝ OVLÁDAČ a LED-ka REMOTE:
•
•
•

Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek zvyšujete požadovanú teplotu v miestnosti
- SETPOINT
Otáčaním gombíka v protismere hodinových ručičiek znižujete požadovanú teplotu v miestnosti
symbol  reprezentuje aritmetickú priemernú hodnotu medzi maximom a minimom, zvlášť pre
každý režim prevádzky (pozri Sprievodcu inštaláciou – Nastavenie teplotného rozsahu)

REM - Indikátor vzdialeného riadenia
•
•
•

Ak LED REM nesvieti, želaná teplota SETPOINT odpovedá pozícii otočného ovládača.
Ak LED REM svieti, potom SETPOINT neodpovedá pozícii ovládača, to znamená, že SETPOINT bol
zmenený vzdialene (napr. cez PC, PDA, server).
Akýkoľvek pohyb gombíka určí nastavenie teploty podľa jeho pozície opäť a LED REM opäť zhasne.

Poznámka: Nástenný otočný ovládač (EWC) neumožňuje meniť režim prevádzky klimatizácie. Pre zmenu
režimu použite ručný diaľkový ovládač, alebo sa pripojte na klimatizáciu cez počítač, PDA, príp. Smartphone
a otvorte ovládací modul.

Spoločnosť CONTINEO, s.r.o. a COLTBURG, s.r.o. vyhlasujú, že výrobok KBRCS01A je v zhode s požiadavkami a ďalšími
predpismi direktívy 1999/5/EC.
Direktíva 2002/96/EC WEEE je európskym legislatívnym štandardom, ktorého hlavným cieľom je v prvom rade
prevencia voči znečisťovaniu odpadom z elektrických a elektronických zariadení (WEEE), a ďalej recyklácia,
znovupoužitie a ďalšie formy obnovy, vedúce k zníženiu množstva odpadu. Nevhadzujte tento produkt do
komunálneho domového odpadu. Odovzdajte ho do príslušnej zberne pre odpad z elektrických a elektronických
zariadení.
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