BRUGER MANUAL
TIL FJERNBETJENING RCS-3MVHPS4E

DC Flexi-Multi Inverter
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Fjernbetjening
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Fjernbetjeningens display
Vises når temperaturen indstilles
til automatisk drift
Vises når der transmitteres
data

Vises når indedelens
temperaturføler anvendes
Vises når temperaturen
indstilles
Vises når timerfunktionen
indstilles

Driftfunktion
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Symboler

Økonomidrift .............................

Auto ........................................

Højeffektiv drift .........................

Varme......................................

Flap indikator

Affugtning ...............................

Automatisk flap indikation.........

Køling......................................

Flap vinkel indikation ...............

Bekræftigelse af
transmission ...........................

Sweep "vifte" indikation............

Temperaturindstilling
16–30 °C
Her sat til 28 °C .........

Ventilatorhastighed

Automatisk drift .......................

Viser den indstillede
temperatur......................

Høj ...........................................
Timer
ON Tid ....................................

Mellem .....................................

OFF Tid ..................................

Lav ............................................

Timer for 1 times drift ................
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Fjernbetjeningen
Føler

Transmitter

(Låg lukket)
Display
Tænd/Sluk tast

Højeffekt tast
1 times drift tast

Temperatur indstillings taster (TEMP.)

l
ø
k

Økonomi tast
OFF tid indstillings tast
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ON tid indstillings tast

Funktionsvælger tast

Ventilatorhastigheds tast

Værdi ned tast

Værdi op tast
Godkend tast
Annuller tast
Ur tast

FLAP tast

A/C Føler tast
Adresse tast
Batteriboks (Fjern låget for
at få adgang til batterierne.)

Model Nr.: RCS-3MVHPS4E

ACL tast

OBS

Transmitter

Ovenstående billed af fjernbetjeningen er vist hvor låget er fjernet.

Når tasterne på fjernbetjeningen aktiveres, vil symbolet
og nye data bliver overført til indedelen.

vises i displayet

Sensor

Føleren som er indbygget i fjernbetjeningen måler rumtemperaturen

Display

Information om anlæggets driftkonditioner vises i displayet når fjernbetjeningen
er tændt. Hvis anlægget er slukket "OFF" vises den seneste indstilling.

Højeffekt tast

ON/OFF drift tast
1 HR. tast
(1 TIMES TIMER)
Temperatur indstillings
tast (TEMP.)

: Når du trykker på denne tast, vil den aktuelle driftfunktion gå over i
højeffektiv "HIGH POWER" funktion. Anlægget vil kører i denne funktion
i 15 minutter.
Denne tast tænder og slukker for anlægget
: Når du trykker på denne tast, uanset om anlægget er tændt eller
slukket vil det starte og køre i en time hvorefter det automatisk
slukker igen.
Tryk på
Tryk på

tasten for at hæve den ønskede temperatur.
tasten for at sænke den ønskede temperatur.
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Fjernbetjening (fortsat)
ON/OFF Tid indstillings taster

Økonomi tast

Ingen visning :
:
:
:

Timerfunktionen er ikke aktiveret.
Anlægget stopper på den indstillede tid.
Anlægget starter på den indstillede tid.
Anlægget stopper og starter eller modsat
på den indstillede tid, hver dag.

Når du trykker på denne tast i HEAT, DRY eller COOL funktion vil
symbolet
vises i displayet. Fjernbetjeningen vil automatisk
justere temperaturen for derved at spare energi.

MODE funktions tast
(AUTO)

Brug denne tast til at vælge driftfunktionen AUTO, HEAT, DRY eller COOL.
: Når denne indstilling vælges, beregner elektronikken forskellen
imellem udedørstemperaturen og rumtemperaturen. Ud fra resultatet
skifter anlægget automatisk imellem “COOL", "DRY" eller "HEAT"
funtion efter det aktuelle behov.
: Klimaanlægget opvarmer rummet.
(HEAT)
: Klimaanlægget reducerer luftfugtigheden i rummet.
(DRY)
: Klimaanlægget afkøler rummet.
(COOL)
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FLAP tast

OBS

Tryk på denne tast for enten at vælge det ønskede luftudkast til
auto flap'en af de seks mulige manuelle positioner eller du kan
vælge sweep "vifte" funktionen som bevæger flap'en automatisk
op og ned.
: Auto flap indstilling: Har man valgt varmedrift, vil flap'en stille sig i
i position (3) i nedenstående tegning. Vælger man køle eller
affugtnings drift, vil flap'en stille sig i position (7) i nedenstående tegning.
: Luftudkastet kan manuelt stilles i en af de seks positioner.
: Flap'en bevæger sig automatisk op og ned.
Når du trykker på FLAP tasten, vil luftudkastet skifte efter nedenstående
rækkefølge.
(1)

FAN SPEED funktions tast

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Swing

: Klimaanlægget vælger selv den optimale ventilatorhastighed.
: Høj ventilatorhastighed
: Mellem ventilatorhastighed
: Lav ventilatorhastighed

ACL tast (Slet alt/gendan) Gendanner fjernbetjeningens tidligere indstilling. Tryk altid på knap
efter at du har udskiftet batterierne.
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