AFSTANDSBEDIENING RC 111-XV.
Gebruikershandleiding
De afstandsbediening RC111-XV, is een elektronische regelaar, bruikbaar voor cooling-only en
warmtepomp units.
Bereik:
- 1 ventilatorsnelheid.
- 1 trap koelen.
- 1 trap verwarmen.
LCD Display
Geeft de buitentemperatuur, de ingestelde ruimtetemperatuur, en het aantal uren nog te gaan tot de
ON (aan) TIMER of OFF (uit) TIMER in werking treedt.

ON/OFF Keuzeknop
Schuif de keuzeknop in positie I, indien u de
AAN, of in positie 0, om de unit UIT te zetten.

I

VENTILATOR Keuzeknop
De keuzeknop in positie ON: de ventilator werkt
continu. In de positie AUTO zal de ventilator
automatisch starten en stoppen afhankelijk van
het ingestelde setpoint.

FUNCTIE Keuzeknop
U kunt de volgende functie instellen:
koelen
verwarmen
ventilator

ON

AUTO

O

Instelling ruimtetemperatuur
Druk op de toetsen om de gewenste temperatuur
in te stellen

Betekenis signaal lampjes

Toetsenbord vergrendeling
Om ongewenst gebruik tegen te gaan kan de temperatuur instelling worden vergrendeld:
Het toetsenbord wordt vergrendeld door de
en de
gelijktijdig in te drukken.
Vrijgave door wederom de
en de
gelijktijdig in te drukken.

COD.:43.101.061 NL

Op deze afstandsbediening zijn signaallampjes met de volgende betekenis opgenomen:
ORANJE: Oranje betekent dat de aan/uit toets op aan staat en er geen vraag is op basis, van de thermostaat
instelling, voor zowel koelen als verwarmen
ROOD: Rood betekent dat de unit in verwarmingsfunctie is ingeschakeld
GROEN: Groen betekent dat de unit in koelfunctie is ingeschakeld.

AFSTANDSBEDIENING RC 111-XV (vervolg)

INSTELLEN VAN DE GEWENSTE RUIMTETEMPERATUUR (SET-POINT)
Het display toont de ruimtetemperatuur. Indien op de toets
of
wordt gedrukt, zal het
display de ingestelde ruimtetemperatuur tonen.
Door opnieuw op de de toets
of
te drukken zal de gewenste temperatuur (set-point) wijzigen.
The set point temperature, can be selected between a range of values from 15ºC to 30ºC.
Indien het set point lager is dan 15ºC zal het display LO weergeven, thermostat zal koelen inschakelen,
indien de functiekeuze op
staat. Indien het set point boven 30ºC staat, zal het display HI tonen, in
dit geval zal de thermostaat verwarmen inschakelen, indien de functiekeuze op
staat.

PROGRAMMEREN VAN DE TIMER (INSCHAKELEN VAN DE UNIT)
Deze functie maakt het mogelijk de unit na een ingesteld aantal uren te laten inschakelen.
Om het aantal uren in te stellen, volg onderstaande aanwijzigingen:
1.- Druk op de toets
totdat het display aangeeft:
2.- Druk weer
totdat het display knippert.
3.- Stel het gewenste aantal uren in met de toets
en

O.

Druk nu op geen enkele toets meer. Na enkele seconden stopt de unit en op het display wordt afwisselend
de temperatuur en het aantal uren alvorens opstart aangegeven.

PROGRAMMEREN VAN DE TIMER (UITSCHAKELEN VAN DE UNIT)
Deze functie maakt het mogelijk de unit na een ingesteld aantal uren te laten stoppen.
Om het aantal uren in te stellen , volg onderstaande aanwijzigingen:

O

1.- Druk op de toets
totdat het display aangeeft: .
2.- Druk weer
totdat het display knippert.
3.- Stel het gewenste aantal uren is met de toets
en

Druk nu op geen enkele toets meer.Op het display wordt afwisselend de temperatuur en het aantal uren
weergegeven waarna de unit zal stoppen.

(*) Stel geen waardes in buiten de werkingsgrenzen van de airconditioner, ook al staat de afstandsbediening dit toe. Voor meer informatie kijkt u in de handleiding van de airconditioner.

