Aventa és Saphir univerzális távirányító:
Ez az univerzális távirányító (URC) a következő berendezésekhez:
- Aventa URC:
Aventa eco vagy Aventa comfort
- Saphir URC:
Saphir comfort RC, Saphir comfort, Saphir compact, Saphir vario
Alapbeállítás:
A távirányítót gyári beállításokkal szállítjuk.
Ilyenkor (az elemek behelyezése után) csak a Beállítás piktogram villog.

Beállítás gomb
Reset gomb

Piktogramok: Setup és Újra elküld

Beállítás és Reset gombok

Ha a Beállítás piktogram nem villogna, a Reset
(visszaállítás) gombot kell megnyomni. Lecsúsztatva
nyissuk ki az alsó gombtakaró lemezt és tartsuk
nyomva a Reset gombot egy hegyes tárggyal, amíg
az összes piktogram felvillan. Ha felengedjük a Reset
gombot, csak a Beállítás piktogramnak kell világítania.
.
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Aventa URC: Beállítás piktogram

Az univerzális távirányító hangolása/beállítása az adott eszközzel:
Irányítsa az univerzális távirányítót a klímaberendezés infravörös vevőegysége felé.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállítás gombot. Az Újra elküld piktogram jelenik meg és
villogni kezd a következő ciklusban: három rövid felvillanás egy szünettel. Ez idő alatt a távirányító
különböző protokollokat továbbít.
Amint elengedi a Beállítás gombot, az infravörös vevőegység piros színű LED-je villogni kezd*.
A klíma berendezést mos már összepárosítottuk a távirányítóval és a klímarendszer a
legalacsonyabb fokozaton ventilátor üzemmódban elindul (ha szükséges, használja a távirányítót a
klímarendszer lekapcsolására).
A piros megerősítő LED villogása:
- legfeljebb 10 másodperc Aventa esetén
- legfeljebb 16 másodperc Saphir esetén
Amennyiben a klímaberendezés nem reagálna a beállításokra, ismételje meg az eljárást a fent
leírtak szerint (Reset
Gyári beállítások
... .)
Megjegyzés: amennyiben a Reset gombot megnyomja, minden, addigi távirányító beállítás
elveszik és a távirányítón újra el kell végezni a hangolást/beállítást. Abban az esetben, ha az
elemeket kiveszi a távirányítóból, a klímarendszer hangolási beállításai megmaradnak.
*) Saphir comfort beállítása esetén a megerősítés nem a piros LED villogásával, hanem a vezérlőegység
hangjelzésével történik. Amennyiben nem halljuk a sípoló hangot, (pl. a klíma dupla padlók közé került
beépítésre) a hangolási folyamat sikeres befejezésére a ventilátor legkisebb fokozaton való elindulásából is
következtethetünk.

