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16. Távszabályzó 
KJR-27B/E:  

 
A működési tartományok az alábbiak: 
1. Tápfeszültség: 5V DC.  
2. Környezeti hőmérséklet: -15℃- +43℃. 
3. Relatív páratartalom: 40% - 90%. 
4. Az elektromos biztonsági követelmények a GB4706.32-2004, GB/T7725-2004 szabvány szerint. 
 
16.1 A vezetékes távirányító gombjai 
1 Üzemmód kiválasztó gomb:  
Az üzemmód kiválasztására szolgál, megnyomásakor az alábbiak szerint változnak az üzemmódok: 
AUTOMATA→HŐVISSZANYERŐ→KIFÚVÁS→BYPASS→BESZÍVÁS 
2 Bekapcsolási időzítés: 
A bekapcsolási időzítés beállításához többször nyomja meg a gombot. A gomb minden megnyomásakor  
0.5 órával nő az időzítés. Amikor eléri a 10 órát, minden gombnyomáskor 1 órával nő az időzítés. Az 
időzítés törléséhez állítsa 0:0-ra az értéket. 
3 Kikapcsolási időzítés: 
A kikapcsolási időzítés beállításához többször nyomja meg a gombot. A gomb minden megnyomásakor  
0.5 órával nő az időzítés. Amikor eléri a 10 órát, minden gombnyomáskor 1 órával nő az időzítés. Az 
időzítés törléséhez állítsa 0:0-ra az értéket. 
4 Óra gomb: 
Alap esetben az órát mutatja (12:00 a feszültség alá helyezéskor). Ha a gombot 4 másodpercre megnyomja, 
a kijelző óra szekciója 0.5 másodperces ütemben villog, ilyenkor a ▲ és ▼ gombokkal állítsa be az órát, 
majd nyomja meg a CLOCK gombot, ezután a perc szekció villog 0.5 seconds. Ekkor állítsa be a nyilakkal a 
percet. A beállítás befejezése után nyomja meg a Jóváhagyás gombot, ezzel érvényesíti a beállítást. 
5 Jóváhagyás gomb: 
Ezt a gombot az óra beállításnál használjuk. Az óra beállítása után nyomja meg ezt a gombot, ezzel menti el 
a beállított értéket.  
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6 Alaphelyzet gomb (rejtett): 
A jelenlegi beállítások törléséhez egy 1mm átmérőjű pálcával nyomja meg a RESET gombot. Ezzel újra 
beállítás állapotba kerül a távszabályzó. 
7 KI/BE gomb: 
Kikapcsolt állapotban nyomja meg a gombot. Az OPERATION lámpa világít, és a távszabályzó bekapcsol. 
egyúttal információt küld az üzemmódról, hőmérsékletről, ventilátor sebességről és időzítésről a szellőztető 
részére. Ha a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a gombot, az OPERATION lámpa kialszik és a 
szellőztető kikapcsol. Ha időzítés volt beállítva, az ilyenkor törlődik. 
8 Ventilátor sebesség gomb (FAN SPEED)  

Válasszon egyet a következő ventilátor sebességek közül " ", "ALACSONY"," KÖZEPES", vagy "MAGAS”. 

A gomb minden megnyomásakor az alábbi sorendben változik a ventilátor sebesség. 

 
9 Beállítás gomb: 
Ezt óra beállításkor használjuk. Nyomja meg a ▲ gombot, az érték nő.  
10 Beállítás gomb: 
Ezt óra beállításkor használjuk. Nyomja meg a ▲ gombot, az érték csökken.  
11 Zárolás gomb (rejtett): 
Egy 1mm átmérőjű pálcával nyomja meg a LOCK gombot a zárolás bekapcsolásához, a gomb újbóli 
megnyomásávan oldhatja azárolást. 
 
16.2 Az LCD kijelző 

 
1 Üzemmód kijelző (MODE): 
Az üzemmód gombbal válasszon a következők közül “AUTOMATA”, “HŐVISSZANYERŐ”, 
"KIFÚVÁS","BYPASS", vagy "BESZÍVÁS” üzemmód.  
2 Ventilátor sebesség kijelző (FAN SPEED) 

A ventilátor sebesség gombbal válasszon a következők közül " ", "LOW"," MED”, and "HIGH".   

MEGJEGYZÉS: " " csak elalvás üzemmódban érhető el. 

3 Zárolás kijelző (LOCK) 
A LOCK funkció aktiválásakor jelenik meg az ikon. A zárolás kikapcsolásakor eltűnik az ikon. Zárolás ideje 
alatt a LOCK gomb kivételével minden gomb inaktív. 
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4 Óra kijelző 
Alaphelyzetben az aktuális időt mutatja. 4 másodpercre nyomja meg a CLOCK gombot, az óra szekció villog  
a ▲ és ▼ nyilakkal állítsa be az órát. Nyomja meg ismét a CLOCK gombot, a perc szekció villog, a button 
▲ és ▼ nyilakkal állítsa be a percet. Az óra beállítása után a CONFIRM gombbal érvényesítse a 
beállítást.  
5 KI/BE időzítés kijelzője: 
Ha csak bekapcsolási időzítés van beállítva, az ON ikon látható. Ha csak kikapcsolási időzítés van beállítva, 
az OFF ikon látható. Ha kikapcsolási és bekapcsolási időzítés is be van állítva, az ON és OFF ikonok 
egyidejűleg láthatók. 
 
16.4 Automatikus üzemmód 
Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal. 
Az üzemmód kiválasztó gombbal válassza az AUTO üzemmódot. 
Automata üzemmódban a ventilator sebesség nem szabályozható, mert azt az automatika állítja be. 
 
16.5 Hővisszanyerő/ beszívás üzemmód 
Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal. 
Válassza a HEAT RECOVERY (hővisszanyerő), BYPASS vagy SUPPLY (beszívás) üzemmódok valamelyikét. 

A ventilátor sebesség gombbal válasszon a következők közül " ", "LOW"," MED”, and "HIGH".   

 
 
16.6 Telepítés 
A telepítést az alábbi bekötési ábra szerint végezze: 




