
Dálkové ovladače RCW11
Kód produktu: 7ACEL1774

KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

• DDMX
• CDMX (volitelné)
• FDMX (volitelné)
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1▶ DISPLEJ
Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.

• Aktuální provozní režim

• Rychlost ventilátoru

• Poloha horizontálních lamel

• Poloha vertikálních lamel

• Nastavení lamel (nepoužívá se)

• Master/slave jednotka

• “I Feel” režim

• Turbo režim nebo režim pomocného (záložního) vytápění

• Stupně (°C/°F)

• Ukazatel teploty

• Zámek tlačítek ovladače

• Zobrazení prostorové teploty

• Aktuální čas

• Časovač spuštění/vypnutí

• Týdenní časovač

2▶ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

• Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

3▶ VÝBĚR REŽIMU (MODE)

Stiskněte tlačítko MODE pro výběr pracovního režimu.
Modely s pouze chlazením nemají k dispozici režim topení.

• Automatický. Při výběru tohoto režimu klimatizační jednotka počítá rozdíl mezi nastavením 
termostatu a pokojovou teplotou a automaticky přepíná režim chlazení a vytápění.

• Chlazení. Klimatizační jednotka chladí místnost.

• Odvlhčování. Klimatizační jednotka snižuje vlhkost vzduchu v místnosti.

• Vytápění. Klimatizační jednotka vytápí místnost.

• Pouze ventilace. Klimatizační jednotka pouze cirkuluje vzduch v místnosti.

•  Vypnutí klimatizační jednotky.
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4▶ NASTAVENÍ TEPLOTY
• – (chladnější). Sníží nastavenou teplotu.
• + (teplejší). Zvýší nastavenou teplotu.

5▶ RYCHLOST VENTILÁTORU

Stiskněte toto tlačítko pro nastavení režimu rychlosti ventilátoru.
(Není k dispozici v režimu Auto a Odvlhčování)

• Pro aktivaci funkce zámku a uzamknutí všech tlačítek na ovladači podržte tlačítko “Fan speed (Lock)” po dobu 3 vteřin.

6▶ OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH A VERTIKÁLNÍCH LAMEL
• Stiskněte tlačítko "SWING" pro aktivaci naklápění lamel nahoru a dolů.
• Opakovaným stisknutím tuto funkci zastavíte.
• Pokud je funkce aktivní, zobrazí se na displeji ikona  .

• Dlouhým stiskem tlačítka "SWING" aktivujete naklápění lamel zleva doprava.
• Opakovaným stisknutím tuto funkci zastavíte.
• Pokud je funkce aktivní, zobrací se na displeji ikona  .

7▶ ČASOVAČ (TIMER)
Týdenní časovač
• Zvolte tuto funkci pro nastavení provozních hodin pro jednotlivé dny v týdnu.

Nastavení časovače: Spuštění

Nastavení časovače: Vypnutí

Nastavení časovače: Spuštění/Vypnutí
• Zvolte tuto funkci pro spuštění a vypnutí klimatizační jednotky.
• Časovač je aktivní a jednotka se spouští a vypíná dle nastavených hodnot.

6+7▶  FUNKCE ZVUKU TLAČÍTEK

• Současným podržením tlačítek “SWING” a “TIMER” po dobu 3 vteřin dojde k vypnutí zvuků tlačítek.

8▶ DOVOLENÁ/ZRUŠIT (DAY OFF/DEL)

Toto tlačítko má 2 funkce:
• Funkce dovolená: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení dne, kdy nebude klimatizační jednotka v provozu.
• Zrušení: Stiskněte toto tlačítko pro zrušení nastaveného času, režimu, teploty a rychlosti ventilátoru.

9▶ “I FEEL” TLAČÍTKO PRO ZJIŠTĚNÍ A ZOBRAZENÍ POKOJOVÉ TEPLOTY

• Aktivuje snímání teploty čidlem v ovladači. Tato funkce je dostupná v automatickém režimu a režimu vytápění a chlazení.
• Pokud na ovladači svítí ikona “I FEEL”  je snímána teplota vzduchu v místnosti senzorem v nástěnném ovladači.

• Při programování stiskněte toto tlačítko pro zkopírování nastaveného programu a jeho použití pro další dny.

10▶ ZPĚT/TURBO (BACK/TURBO)

• Stiskněte tlačítko “BACK/TURBO” pro zapnutí a vypnutí režimu Turbo nebo režimu Doplňkového vytápění.
• Zpět: Stisknutím tohoto tlačítka bude provedený krok zpět v řetězci provedených operací.

10▶ POTVRDIT (CONFIRM)

• Toto tlačítko potvrdí nastavenou operaci.

SPRÁVA CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
Kód poruchy označuje vyskytnutou chybu, která může být důležitá pro servisní účely.

č. Vysvětlivky chybových kódů Chybový kód

1 Komunikační chyba mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou. F0

2 Vadná základní deska (PCB). F1
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