
Vezetékes távirányító 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

MODELL:
             

KJR-12B

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, majd őrizze meg.
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Jelzések Ikonok
Ikon Jelentése

 Ez a jelzés súlyos, esetleg
halálos sérülés lehetőségére 

 hívja fel a figyelmet.
.
Ez a jelzés személyi sérülés
vagy anyagi kár 
keletkezésének lehetőségére
hívja fel a figyelmet.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és az itt leírtakat saját biztonsága
érdekében tartsa be.
Ismerje meg a tájékoztatóban szereplő ikonokat és azok jelentését.
.

WARNING

  CAUTION

Kövesse az utasításokat

Kövesse az utasításokat

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ENFORCE

FORBID

Jelentése

1. Sérülés, olyan égés vagy sebesülés, mely nem igényel kórházi kezelést.
2. Anyagi kár, a készülékben vagy környezetében előforduló káresemény.

Megjegyzés :

Jelzés
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Telepítéskor
tarsa be A felhasználó nem telepítheti a berendezést, ellenkező esetben

tűz, személyi sérülés vagy áramütés veszélye állhat fenn.

Feltétlenül szakemberrel végeztesse a telepítést.
.
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Ne fecskendezzen gyúlékony anyagot a távszabályzóba,
mert könnyen tüzet okozhat.

Ne használja vizes kézzel és ne hagyja, hogy víz jusson
a távszabályzó belsejébe. Áramütést okozhat.

A távszabályzó áthelyezését csak egy erre kiképzett szerelő
végezheti. Ilyen igény esetén vegy fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Ne szerelje szét a távszabályzót, mert belül nagyfeszültségű
áramkörök találhatók. Áramütés érheti, vagy tűz keletkezhet.
.
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Üzemi feltételek:
1.Tápfeszültség:5V DC.
2.Üzemi környezeti hőmérséklet:-15

0
C- 43

0
C.

3.Relatív páratartalom: 40%-90%.
4.Megfelel az alábbi szabványoknak:
   GB706.32-2004,GBT7725-2004.

Fő jellemzők:
1.Az A,B,C,D,E pontokon keresztül kapcsolódik a beltéri egységhez
2.Gombbal beállítható üzemmódok.
3.LCD kijelző.
4.Időzítés.
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Üzemi feltételek

Funkciók



1 Üzemmód kijelző
3

4 BE/KI kijelző

2 BE/KI kapcsolási időzítés
7 Hőmérséklet kijelzés

6 Zárolás

5 Ventilátor sebesség kijelző

Kövess funkció

A kijelzőn megjeleníthető funkciók és ikonok

1.Üzemmód kijelző: Amikor megnyomja a "MODE" gombot
   az alábbi sorrend szerint választhat az üzemmódok közül.

Auto      Cool Dry       Heat      Fan only     Auto.
   A csak hűtő modelleknél a fűtés (Heat) üzemmódot átlépi.
2.Időzítés : Amikor a bekapcsolási időzítés van beállítva,
   "ON" felirat látható. Amikor a bekapcsolási időzítés van

beállítva, "OFF" felirat látható. Ha mindkettőt beállította,
   "ON" és "OFF"egyidejűleg látható.
3.Follow me (kövess) funkció: a távszabályzóban egy hőérzékelő 

található. A hőmérséklet beállítása után ez összehasonlítja
a beállított és a valós hőmérsékletet, ezután a távirányító 
által mért hőmérséklet lesz a referencia. Ez a funkció
hűtés, fűtés automata üzemmódban érhető el.

4.ON/OFF (be/ki) kijelzés: Ha a készülék be van kapcsolva,
a kijelzés látható, más esetben eltűnik.
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5.Fan speed (ventilátor sebesség): négy fokozat közül választhat
   alacsony, közepes, magas és automata. Néhány modellnél
   magas sebesség beállítása esetén is a közepes érvényes.
6.Lock (zárolás):amikor a "LOCK"gombot megnyomja, az ikon
   megjelenik. Ekkor zárolva van a billentyűzet. Semmilyen parancsot
   nem hajt végre. A feloldáshoz nyomja meg a LOCK gombot.
7.Hőmérséklet kijelzés: Általában a beállított hőmérséklet
   látható. A beállítást a fel és le gombokkal végezheti.
   Fan (ventilátor) üzemmódban nincs kijelzés.
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BELTÉRI EGYSÉG

BE FÖLD

+ 5V

Ha szükséges, egy 5-ös sorkapoccsal csatlakoztasson egy
infravörös adót, amit kevés folyékony gumival
rögzítsen. 
Csatlakoztassa az anódot és katódot az A és B pontokra, majd
a +5V,FÖLD, BE pontokat a C,D,E sorkapcsokra.

Távirányító

5-ös sorkapocs Infra adó

Beltéri sorkapocs
5 eres árnyékot kábel

TELEPÍTÉS, VEZETÉKEZÉS
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M

ÜZEMMÓD GOMB

R

BE IDŐZÍTÉS GOMB

KI IDŐZÍTÉS GOMB

KÖVESS GOMB

ELEKTROMOS
FŰTÉS GOMB

ALAPHELYZET GOMB

BE/KI GOMB

BEÁLLÍTÁS GOMB

BEÁLLÍTÁS GOMB

LEGYEZÉS GOMB

GAZDASÁGOS GOMB

VENT. SEBESSÉG

ZÁROLÁS GOMB

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

FOLLOW
    ME

  AUXIL
HEATER MODE

RESET LOCK

FAN SPEED

ECO

SWING TEMP

1.Üzemmód: a gomb nyomkodásával az alábbiak
   szerint változik az üzemmód:

   MEGJ : A csak hűtő modelleknél a fűtés üzemmódot
   átlépi.

2.BE időzítés: A gomb nyomkodásával a bekapcsolási időzítést
   állíthatja be. Minden gombnyomás 0.5 órával növeli az
   értéket 10 órán túl, 1órával nő minden gombnyomáskor.  

A VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAI ÉS AZOK KEZELÉSE

AUTOMATA ==>  HŰTÉS ==> PÁRÁTLANÍTÁS ==>    FŰTÉS     ==> VENT.
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Az időzítés törléséhez az értéket állítsa "0.0-ra.
3.A gomb nyomkodásával a kikapcsolási időzítést állíthatja

be minden gombnyomás 0.5 órával növeli az
értéket 10 órán túl, 1órával nő minden gombnyomáskor.  
Az időzítés törléséhez az értéket állítsa "0.0"-ra .

4.Kövess gomb: hűtés, fűtés és automata üzemmódban.
Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot. Ha gombot 

   ismét megnyomja, kikapcsolja ezt a funkciót.
5.Elektromos fűtés. Ha fűtés üzemmódban megnyomja,

az elektromos fűtést kikapcsolja.
6.Alaphelyzet gomb (rejtett): egy 1mm-es átmérőjű

pálcával kezelhető.
   A távirányító a gyári beállításra áll vissza.
7.BE/KI gomb: ha kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a

gombot és bekapcsol, az ON jelzés látható és a beállított
adatokat elküldi a beltéri egységnek. Bekapcsolt állapotban
ha megnyomja a gombot, kikapcsol és a parancsot elküldi
a beltéri egységnek. Ha be vagy kikapcsolási időzítés volt
beállítva, ezeket törli.

8. Beállítás gomb:   a szobahőmérséklet beállítást növeli
   Ha nyomva tartja, 1C fokkal nő 0,5 másodpercenként.
9.Beállítás gomb:  a szobahőmérséklet beállítást csökkenti.

Ha nyomva tartja, 1C fokkal csökken 
0,5 másodpercenként.

10.Legyezés gomb: Ezzel indíthatja a legyezés funkciót.
Másodszori megnyomással leállíthatja (néhány
modellnél nem érhető el ez a funkció).
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11.Economy (gazdaságos) (opció). Ha ezt a gombot 
megnyomja, a készülék gazdaságos üzemmódba kapcsol.
Ha ismét megnyomja, kilép ebből az üzemmódból.

12.Fan speed (ventilátor sebesség). A gomb nyomkodásakor
az alábbiak szerint változik a ventilátor sebesség:

13.Lock (zárolás)(rejtett):Ha megnyomja a  LOCK gombot,
a vezetékes távszabályzó minden beállítása zárolt lesz
a LOCK parancson kívül minden mást elutasít.
Ezt a funkciót akkor használja ha a beállított értékeket
meg kívánja védeni a véletlen elállítástól.
Nyomja meg ismét a LOCK gombot ha a zárolást
fel kívánja oldani.
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Helyezze áram alá a készüléket, a POWER LED villog.
1.A "MODE"  gombbal válassza ki az " AUTO " üzemmódot.
2.A fel és le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet
   ez általában 17-30oC.
3.Nyomja meg az ON/OFF gombot. A légkondicionáló
   bekapcsol és automata üzemmódban működik, a ventilátor
   sebesség nem állítható, a kijelzőn AUTO látható.
   Ha az ON/OFF gombot ismét megnyomja, kikapcsol.
4.Az ECONOMY funkció csak automata üzemmódban.

1.A MODE gomb nyomkodásával válassza ki a megfelelő
   üzemmódot. 
2.A fel/ le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
3.A "FAN SPEED" gombbal vélassza ki a kívánt fordulatszámot.
4.Az "ON/OFF" gombbal kapcsolja be a készüléket.
   Ekkor a kiválasztott paraméterekkel működni kezd.
   A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg az "ON/OFF" gombot. 

 MEGJ: Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet nem állítható.

1.A " MODE " gombbal válassza a " DRY " üzemmódot. 
2.A fel/ le nyilakkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
3.Az " ON/OFF " gombbal kapcsolja be a készüléket. A
   berendezés párátlanítás üzemmódban indul be. Az ON/OFF
   gomb újbóli megmnyomása után kikapcsol.
4.Párátlanítás üzemmódban az ECONOMY funkció és a
   ventilátor sebesség beállítás nem lehetséges.

HASZNÁLAT

AUTOMATA ÜZEMMÓD

COOL (hűtés), HEAT (fűtés), FAN (ventilátor) üzemmód

PÁRÁTLANÍTÁS
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IDŐZÍTÉS
Csak bekapcsolási időzítés:
1.Nyomja meg a " TIME ON " gombot "SET" felirat

látható az LCD-n " H " és "ON", beállíthatja az értéket.
2.A TIMER ON gomb nyomkodásával állíthatja be a

kívánt értéket.
3.Ha ezt a gombot nyomva tartja, az érték fél órás

lépésekben nő, ha eléri a 10 órát, 1 órás lépésre vált.
4.A beállítás után 0.5 másodperccel, a távszabályzó

elküldi az információt a beltéri egységnek.
Csak kikapcsolási időzítés:
1.Nyomja meg a "TIME OFF" gombot "SET" felirat

látható az LCD-n "H" és "OFF", beállíthatja az 
értéket.

2.A TIMER OFF gomb nyomkodásával állíthatja be a
kívánt értéket. 

3.Ha ezt a gombot nyomva tartja, az érték fél órás
lépésekben nő, ha eléri a 10 órát, 1 órás lépésre vált.

4.A beállítás után 0.5 másodperccel, a távszabályzó
elküldi az információt a beltéri egységnek.
BE és KI kapcsolási időzítés:¡

1.A bekapcsolási időzítést állítsa be az 1. és 2. pont szerint.
2.A kikapcsolási időzítést állítsa be az 1. és 2. pont szerint.
3.A kikapcsolási időzítés hosszabb legyen a bekapcsolásinál.
4.A beállítás után 0.5 másodperccel, a távszabályzó

elküldi az információt a beltéri egységnek.
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1.EMI és EMC adatok megfelelnek a CE előírásoknak,
2.Az alábbi elektromos biztonsági szabványoknak megfelel:
   GB4706.32-2004,GB/T7725-2004

AZ IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA
Ha meg kívánja változtatni az időzítés értékét, a TIMER ON
vagy TIMER OFF gomb nyomkodásával taheti meg. Az 
időzítés kikapcsolásához állítsa az értéket 0.0-ra.
MEGJ: az időzítés relatív. Mindig a beállítás időpontjától
számítandó késleltetést jelenti. Pl: 8:00-kor állítunk
be 2:00 késleltetést, az 10:00-kor következik be.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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