Karta użytkownika kurtyny
powietrznej Biddle typ SR

Najważniejsze funkcje dostępne z panelu sterowania
Dotknij ekranu, aby ustawić różne funkcje.
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Włączanie i wyłączanie kurtyny
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Ustawienia temperatury pomieszczenia
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Sterowanie automatyczne lub ręczne
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Zaleca się używanie trybu automatycznego. Tryb ten działa zgodnie z ustawieniami
sterowania auto-aktywnego.
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Sterowanie auto-aktywnego pozwala na
regulację parametrów pracy kurtyny w
zależności od warunków pracy. Kurtyna
samoczynnie zapewni najwyższy możliwy
komfort i najniższe możliwe zużycie energii.

Regulacja siły nawiewu

W trybie automatycznym (CHIPS), siła oraz temperatura nawiewu powietrza z kurtyny
kontrolowane są automatycznie. Ustawienia pracy automatycznej mozna regulować.

Przy sterowaniu ręcznym zaleca się nastawić najmniejszą siłę nawiewu, przy której
nie występuje przeciąg.
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Główne menu
Tutaj można wprowadzić ustawienia, aby dostosować funkcje kurtyny do
konkretnego obiektu i sytuacji.
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Blokada ekranu
Aby odblokować ekran należy nacisnąć i przytrzymać ekran przez 5 sekund
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Filtry
Brudne filtry zmniejszają skuteczność kurtyny powietrznej. Należy czyścić lub
wymieniać filtry w regularnych odstępach czasu (patrz tylna strona karty). Możliwe
jest ustawienie czasu pracy kurtyny, po którym należy filtr oczyścić .
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Pomoc
Kliknij w celu uzyskania dalszych informacji.
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Ekran główny
Powrót do ekranu głównego.

Na drugiej stronie karty znajdują się wskazówki dotyczące konserwacji kurtyny.

Konserwacja i Usterki

Konserwacja
Czyszczenie filtrów
1.
2.
3.
4.

Na panelu sterowania wybierz menu > Filter > Clean (menu > Filtr > Czyszczenie filtra)
Poczekaj aż wentylatory zatrzymają się i schłodzi się wymiennik
Wyczyść filtr przy pomocy odkurzacza lub wymień filtr.
Po oczyszczeniu lub wymianie wybierz OK na panelu sterowania.

Modele wolnowiszące
1. Zdejmij kratkę aluminiową z kratki wlotowej: przesuń kratkę aluminiową do góry,
odchyl ją i zdejmij z kratki.
2. Oczyść lub wymień filtr. Upewnij się, że następnie został on włożony poprawnie
do kratki wlotowej.
Modele do zabudowy i kasetonowe
1. Otwórz kratkę wlotową: popchnij dwa bolce 1 do siebie – kratka odchyli się w dół.
2. Wysuń filtr z kratki.
3. Wyczyścić lub wymień filtr.
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Czyszczenie urządzenia
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem
domowego środka czyszczącego. Nie należy używać rozpuszczalników. Nie dopuść,
aby do urządzenia dostała sie woda.
Komunikaty usterek na panelu sterowania
Dotknięcie komunikatu usterki ä spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie oraz
informacji , jak należy zareagować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5
Instrukcji Obsługi Komfortowej Kurtyny Powietrznej model SR lub skontaktuj się z
instalatorem.

Ta karta użytkownika zawiera jedynie podstawowe, zwięzłe informacje. Aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji zapoznaj się z Instrukcją Obsługi Komfortowej Kurtyny Powietrznej
model SR.

Kontakt do instalatora:
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