A távirányító beállítási útmutatója

2. A távirányító adapter rögzítése

TUDNIVALÓK
1. A kapcsolódoboz vagy a kapocs nem tartozék. Ezeket a helyszínen kell biztosítani.
2. A távirányító-vezeték nem tartozék. Készítsen elő egy 4-eres, opcionális távirányító-vezetéket.
3. Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott szerelvény áramtalanítva legyen.
4. A berendezés felszerelése előtt érintsen meg egy fémes tárgyat, például egy ajtókilincset, hogy levezesse
testéből az elektrosztatikus feszültséget. A távirányító vagy az adapter paneljét tilos megérinteni.
5. A vezetékeket tartsa a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).
6. Lehetőség szerint lapos felületet válasszon a távirányítóhoz felszereléséhez. Ne szorítsa túl a
rögzítőcsavarokat, így a házak nem deformálódnak.

Kétoldalú
ragasztószalag

Távolítsa el a távirányító adapter felső burkolatát
és rögzítse az alsó burkolatszerelvényt.

Facsavarok (Ø3,5 mm x 16 mm)

(Felszerelés a mellékelt facsavarokkal)

(Felszerelés a mellékelt kétoldalú ragasztószalaggal)

3. Vezetékek
Távirányító adapter (rögzítve)
S21-HA csatlakozó beltéri egységhez

Bekötött
öteres vezeték

Helyezzen egy laposfejű csavarhúzót a távirányító alsó részén a bemélyedésbe ( ) a felső burkolat
eltávolításához (két ponton).
Felső burkolat
Távirányító panel a felső burkolatra van
szerelve. Ügyeljen rá, hogy ne sértse
meg a panelt a csavarhúzóval.

Csatlakozó

Kábelkötöző
(a huzal rögzítéséhez)

1. A távirányító alsó burkolatának rögzítés

Távirányító-vezeték
(1. megjegyzés)
Alsó
burkolat
Kábelkötöző
(a huzal rögzítéséhez)

Csavarhúzó

Drótvágóval készítsen
bemetszést a huzalkivezetéshez,
majd a bemetszést vízzáró
tömítéssel zárja le.

1. megjegyzés) Földelje az árnyékolt kábelek mindkét végét.

Alsó burkolat
Az eltávolításhoz illessze be, majd
finoman forgassa el a csavarhúzót.

(1) Nyitott rendszerű felszerelés
Rögzítse a távirányító alsó burkolatát
a mellékelt két facsavarral.

Távirányító-vezeték, 4-eres

Távirányító panel

Távirányító panel

(2) Zárt rendszerű felszerelés
Rögzítse a távirányító alsó burkolatát
a mellékelt két gépcsavarral.

BRCW901A03

Kb. 3 m

BRCW901A08

Kb. 8 m

Kábelkötöző
(a huzal rögzítéséhez)

Felső
burkolatszerelvény
(Hátul húzza ki a vezetéket)

Hossz

Csatlakozó

Csatlakozó

Facsavarok (Ø3,5 mm x 16 mm)

Tételszám

A távirányító adapterhez
(Felülről lefelé húzza ki a vezetéket)

4. Helyezze vissza a távirányító felső burkolatszerelvényét és a távirányító adapter felső burkolatát az eredeti helyére.
Először az alsó horgot fogja meg.

KJB2121A

KJB1111A

A távirányító-vezeték beszerelésekor ügyeljen rá, hogy ne csípje
be, illetve ne sértse meg más módon a kábelereket.
(Távirányító-vezeték, 4-eres)

Kapcsolódoboz
(Kereskedelmi forgalomból
beszerzett alkatrészek)

5. Hőmérséklet-kijelzés váltása
Hőmérséklet-kijelzés váltása Celsius fokról Fahrenheit fokra
Nyomja meg a

gombokat, és

tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig,
Gépcsavar (M4×16)
A kapcsolódobozhoz (nem tartozék)
használja az opcionális KJB1111A
vagy KJB2121A tartozékokat.

miközben a Celsius kijelzés látható.

 Lásd az üzemeltetési kézikönyvben
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