ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні терміни та визначення
«Натиснути кнопку» – коротко натиснути та відпустити кнопку. Іншими словами, звичайне
натискання кнопки. Завжди супроводжується звуковим сигналом, якщо кнопка виконує певну
функцію у даній конкретно взятій ситуації.
«Утримувати кнопку» – затиснути кнопку та утримувати її до зазначеної події, яка в більшості
випадків супроводжується звуковим сигналом.
Увімкнення режиму «Авто»
Спосіб 1. Натисніть кнопку «AUTO».
Спосіб 2. Якщо пристрій – вимкнутий, натисніть кнопку «ON/OFF».
Увімкнення режиму «Турбо»
Натисніть кнопку «FRESH».
Увімкнення режиму «Ручний»
Натисніть кнопку «BALANCE».
Увімкнення режиму «Тихий»
Натисніть кнопку «NIGHT».
Увімкнення/вимкнення пристрою
Натискання кнопки «ON/OFF» або вимикає пристрій, або вмикає його, активуючи режим «Авто».
Зверніть увагу: з певних технічних міркувань реакцію пристрою на дану кнопку відключено, якщо її
натискати підряд частіше, ніж 1 раз на секунду.
Регулювання швидкостей вентиляторів в режимі «Ручний»
Швидкість кожного вентилятора відображається на дисплеї у вигляді її порядкового номеру. Всього
11 швидкостей, в тому числі «нульова» (вентилятор вимикається).
Утримуйте кнопку «BALANCE», доки на дисплеї не почнуть блимати рівні індикації швидкостей
вентиляторів (вони розташовані зліва).
Для збільшення чи зменшення швидкості притічного вентилятора натискайте кнопки «AUTO» або
«BALANCE» відповідно.
Для збільшення чи зменшення швидкості витяжного вентилятора натискайте кнопки «FRESH» або
«NIGHT» відповідно.
Номер вибраної швидкості відобразиться на дисплеї.
Для завершення регулювання швидкостей натисніть кнопку «ON/OFF» або ще раз утримуйте кнопку
«BALANCE», доки рівні індикації швидкостей вентиляторів на дисплеї перестануть блимати. (Вихід з
даного режиму регулювання відбудеться автоматично через 1 хвилину з моменту останньої
зміни швидкості).
Регулювання таймера (тривалості) роботи режиму «Турбо»
Мінімальна тривалість роботи режиму «Турбо» – 3 хв., максимальна – 30 хв.
За замовчуванням таймер встановлений на 3 хвилини.
Утримуйте кнопку «FRESH», доки на дисплеї не почне блимати іконка режиму «Турбо» (крайня зліва
зверху).
Для збільшення чи зменшення таймера натискайте кнопки «AUTO» або «FRESH» відповідно.
Крок зміни таймера – 1 хв.
Вибране значення таймера відобразиться на дисплеї.
Для завершення регулювання таймера натисніть кнопку «ON/OFF» або ще раз утримуйте кнопку
«FRESH», доки іконка режиму «Турбо» на дисплеї перестане блимати. (Вихід з даного режиму
регулювання відбудеться автоматично через 1 хвилину з моменту останньої зміни таймера).
Регулювання яскравості дисплея
За замовчуванням яскравість дисплея регулюється автоматично.
Для ручного регулювання натискайте кнопку «LIGHT».
Кожне натискання кнопки змінює рівень яскравості циклічно в наступному порядку:

1.
2.
3.
4.

низький;
середній;
максимальний;
автоматичний (увімкнення даного рівня супроводжується подвійним звуковим сигналом для
зручності сприйняття).

Вимкнення дисплея
Ви можете вимкнути дисплей, залишивши лише індикацію режиму роботи. Для цього утримуйте
кнопку «LIGHT», доки дисплей не вимкнеться.
Щоб знову увімкнути дисплей, існує 2 способи:
●
●

Знову утримуйте кнопку «LIGHT», доки дисплей не увімкнеться. Рівень яскравості не
зміниться;
Натисніть кнопку «LIGHT». Рівень яскравості зміниться відповідно до того рівня, що був
встановлений до цього.

Запуск/вимкнення «режиму точки доступу» (Access Point, AP)
AP-режим необхідний під час додавання пристрою до мобільного додатку «Klimatronik».
Щоб запустити AP-режим, утримуйте кнопку «ON/OFF», доки на дисплеї не почне блимати індикатор
мережі Wi-Fi.
Щоб вимкнути AP-режим, утримуйте кнопку «ON/OFF», доки індикатор мережі Wi-Fi на дисплеї
перестане блимати (якщо пристрій підключено до Wi-Fi) або зникне (якщо пристрій не підключено
до Wi-Fi).
Перезавантаження пристрою
Утримуйте кнопку «BALANCE», доки на дисплеї не почнуть блимати рівні індикації швидкостей
вентиляторів (вони розташовані зліва).
Утримуйте кнопку «ON/OFF», доки пристрій не перезавантажиться. Звукового сигналу не буде.
Калібрування вентиляторів
Утримуйте кнопку «BALANCE», доки на дисплеї не почнуть блимати рівні індикації швидкостей
вентиляторів (вони розташовані зліва).
Утримуйте кнопку «NIGHT», доки не пролунає звуковий сигнал. В цей момент відбудеться різкий
набір вентиляторами максимальної швидкості.
Для завершення натисніть кнопку «ON/OFF».
Налаштування положення шторки-заслінки
Електрична шторка-заслінка автоматично закриває канали пристрою, коли він вимкнутий (в режимі
«Off»). В усіх інших режимах роботи шторка повністю відкрита в теплий сезон і частково закрита в
холодний (крім режиму «Турбо»). Якщо у вас сильні протяги, щоб зменшити силу повітряного потоку,
ви можете налаштувати окремо для кожного режиму роботи унікальне положення шторки.
1. Налаштування положення шторки для необхідного режиму роботи
Увімкніть режим роботи, для якого ви хочете налаштувати положення шторки.
Потім утримуйте кнопку «NIGHT», доки на дисплеї не з’являться букви «Sr» (скорочено від «servo»), а
справа – число, яке відображає поточне положення шторки. Час утримування – досить тривалий для
запобігання випадкового увімкнення.
Для закривання чи відкривання шторки натискайте кнопки «AUTO» або «FRESH» відповідно.
Збільшуючи число, ви закриваєте канали, зменшуючи – відкриваєте. Мінімальне число означає
повністю відкриту шторку, максимальне – повністю закриту. (Мінімальне та максимальне числа ви
побачите в процесі регулювання, оскільки не зможете вийти за межі заданого діапазону).
2. Збереження налаштованого положення шторки
Натисніть кнопку «ON/OFF» або утримуйте кнопку «NIGHT», доки букви «Sr» та число справа від них
не зникнуть. Встановлене положення шторки буде збережено для поточного режиму роботи.
Перегляд серійного номеру пристрою та версії прошивки
Утримуйте кнопку «AUTO», доки на дисплеї не з’являться на декілька секунд останні 4 символи
серійного номеру. Вони можуть містити цифри та наступні латинські букви: A, b, C, d, E, F.
Після цього на декілька секунд з'явиться версія прошивки у вигляді 4 цифр.

Зведена таблиця з коротким описом інструкцій
Операція

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Увімкнення режиму
«Авто»

Натисніть «AUTO».

Увімкнення режиму
«Турбо»

Натисніть «FRESH».

Увімкнення режиму
«Ручний»

Натисніть «BALANCE».

Увімкнення режиму
«Тихий»

Натисніть «NIGHT».

Увімкнення/вимкнення
пристрою

Натисніть «ON/OFF».

Регулювання швидкостей
в режимі «Ручний»

Утримуйте «BALANCE» до
появи звукового сигналу.

Притічний вентилятор:
«AUTO» та «BALANCE».
Витяжний вентилятор:
«FRESH» та «NIGHT».

Для завершення
натисніть
«ON/OFF».

Регулювання таймера
роботи режиму «Турбо»

Утримуйте «FRESH» до
появи звукового сигналу.

Збільшення таймера:
«AUTO».
Зменшення таймера:
«FRESH».

Для завершення
натисніть
«ON/OFF».

Регулювання яскравості
дисплея

Натискайте «LIGHT».
Щоб знову увімкнути
дисплей, утримуйте
«LIGHT» до появи
звукового сигналу.

Вимкнення дисплея

Утримуйте «LIGHT» до
появи звукового сигналу.

Запуск/вимкнення
«режиму точки доступу»
(AP)

Утримуйте «ON/OFF» до
появи звукового сигналу.

Перезавантаження
пристрою

Утримуйте «BALANCE» до
появи звукового сигналу.

Утримуйте «ON/OFF».

Калібрування
вентиляторів

Утримуйте «BALANCE» до
появи звукового сигналу.

Утримуйте «NIGHT» до
появи звукового сигналу.

Для завершення
натисніть
«ON/OFF».

Регулювання положення
шторки для певного
режиму роботи

Увімкніть потрібний режим
роботи. Потім утримуйте
«NIGHT» до появи
звукового сигналу.

Закривання шторки:
«AUTO».
Відкривання шторки:
«FRESH».

Для завершення
натисніть
«ON/OFF».

Перегляд серійного
номеру пристрою та версії
прошивки

Утримуйте «AUTO» до
появи звукового сигналу.

