BRUGER MANUAL
FOR FJERNBETJENING TIL:
SAP-KRV93EH + SAP-KRV123EH

DC INVERTER SPLIT SYSTEM AIR CONDITION
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Udedel

Indedel
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AIR CONDITIONER

SAP-KRV93EH
SAP-KRV123EH

VIGTIGT

Dette anlæg er påfyldt med det nye
kølemiddel R410A.
Må kun serviceres af
autoriseret kølefirma.

SAP-CRV93EH
SAP-CRV123EH
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Fjernbetjening (Display)
Vises når der transmitteres data
Viser at indedelens temperaturføler benyttes
Vises når man indstiller setpunkttemperaturen
Viser den valgte temperatur enhed
i displayet
Vises når urets timer indstilles
Viser AM /PM når
uret er sat til 12 timers
visning.

Symboler i displayet
Drift funktion
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Timer
24 timers ur med ON/OFF
program timer........................
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AUTO .....................................

VARME...................................

KØRE tid................................

AFFUGTNING.........................

STOP tid. . .............................

KØL........................................

VENTILERING...........................

Ventilator hastighed

1-times drift ..........................

NATSÆNKNING....................

Bekræftigelse af transmission.

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

Auto. flap indikator................

HØJ........................................

Flap vinkel indikator ..............

MELLEM.................................

Sweep indikator.....................

LAV.........................................

Turbo drift ..............................
Temperatur indstilling
16 – 30 °C
Den valgte temperatur vises
i displayet eks. 28°C................

Lydsvag drift..........................
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Fjernbetjening
Føler

Transmitter

(Låg lukket)

Display
LYDSVAG tast

ON/OFF drift tast
1 TIMES tast
Temperatur OP / NED tast
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FUNKTIONSVÆLGER tast
VENT. HASTIGHEDS tast
KØRE TID
indstillings tast

NATSÆNKNINGS tast
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FLAP tast

TURBO tast

Fremad tast

Fremad tast
Retur tast

Retur tast

UR tast

SLETTE tast

STOP TID
indstillings
tast

Tast for valg af 12 / 24 timers visning

FØLER test

ADRESSE omskifter

ACL tast

Tast for valg af enhed °C eller °F

OBS

Transmitter

Ovenstående illustration viser fjernbetjeningen som den ser ud
med låget åbnet.

Når man trykker på en af fjernbetjeningens taster, vil symbolet blive
vist i displayet, som indikation for at der nu transmitteres informationer til
til anlægget.

Føler

Indbygget i fjernbetjeningen sidder en temperaturføler som registrerer
rumtemperaturen.

Display

Når anlægget er tændt, viser displayet information om driftkonditionerne.
Hvis anlægget derimod er slukket, vil FLAP og FAN SPEED indstillingen
ikke blive vist i displayet.

LYDSVAG tast
ON/OFF drift tast
1 HR. TIMER tast
(1 TIMES TIMER)

: Når man trykker på denne tast vil ventilatoren køre langsommere
end den normale hastighed, for at sænke lydniveauet.
Med denne tast kan man tænde og slukke 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.

01_SAP-KRV93EH_EN.fm Page 9 Thursday, February 12, 2004 12:10 PM

Fjernbetjening (fortsat)
Temperatur indstillings tast
(TEMP.)

Tryk på
Tryk på

tasten for af hæve den ønskede rumtemperatur.
tasten for af sænke den ønskede rumtemperatur.

FUNKTIONS tast

Benyt denne tast for at vælge AUTO, HEAT, DRY, COOL eller FAN funktion.

(AUTO)

: Vælges denne driftfunktion, vil anlægget beregne forskellen imellem
termostat indstillingen og den faktiske rumtemperatur, hvorefter den
automatisk skifter imellem ‘‘COOL (køl)’’ eller ‘‘HEAT(varme)’’ alt
efter hvad der kræves, for at opretholde den ønskede rumtemperatur.

(HEAT)

: Anlægget opvarmer rummet.

(DRY)
(COOL)
(FAN)
VENTILATOR HAST. tast

NATSÆNKNINGS tast

: Anlægget affugter rummet.
: Anlægget køler rummet.
: Anlægget virker kun som ventilator (recirkulerer luften).
: Anlægget vælger automatisk ventilator hastigheden.
: Høj ventilator hastigheden.
: Mellem ventilator hastigheden.
: Lav ventilator hastigheden.
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Når man vælger denne funktion "Night Setback" i følgende driftfunktioner
HEAT(varme), DRY(affugtning) eller COOL(køl) vil symbolet blive vist i
displayet og anlægget vil automatisk begynde at hæve rumtemperaturen
for at spare energi.
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FLAP tast

OBS

TURBO tast

KØRE / STOP TIDS taster

Tryk på denne tast for enten at vælge retningen på luftudkastet til en af
de seks mulige positioner, auto flap funktionen eller den automatiske
sweep funktion.
: Auto flap funktion: Har man valgt varmedrift, vil flappen stille sig i
position (3) i nedenstående oversigt. Har man valgt køle- eller
affugtnings drift, vil flappen stille sig i position (7).
: Luftudkastet kan manuelt indstilles til pos. 2-3-4-5-6-7
: Flappen køre automatisk op og ned "SWEEP" (viftefunktion).
Ved gentagende tryk på FLAP tasten vil luftudkastets retning indstille sig
til en af følgende positioner.

SWEEP

: Hvis man trykker på denne tast under HEAT, DRY, COOL eller FAN
drift, vil anlægget gå på maksimum indstillingen i 30 minutter, uanset
den valgte temperatur.
Ventilator hastigheden vil køre 1 trin over “High"(høj).

Ingen visning: Timer funktionen er ikke i drift.
: Anlægget starter på den indstillede tid.
: Anlægget stopper på den indstillede tid.
: Anlægget starter og stopper, eller stopper og starter på
den indstillede tid hver dag.
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