KT-N898 Podręcznik użytkownika uniwersalnego pilota zdalnego sterowania A / C
Uwaga: Klimatyzator musi być wyłą czony. Jeśli j est włączony, wyłącz go ręcz nie.

Opis produktu
KT-N898 to nowy produkt z patentem na ustawienie kodu, wymyślonym przez naszych
inżynierów.
Możesz wprowadzić klawisze numeryczne (0-9) dla wymaganego kodu bezpośrednio, wizualnie, wygodnie, szybko i
wydajnie. Ma dokładny zegar, włączanie i wyłączanie timera, wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, konwersje
między stopniem Celsjusza a stopniem Fahrenheita, pamięć kodów. Więc to jest twój najlepszy kawałek.
Przed użyciem przeczytaj uważnie ten podręcznik, który będzie doskonałą pomocą do korzystania z pilota.
Pilot zdalnego sterowania może być używany po ustawieniu. Pociągnij boczną pokrywę pilota zdalnego sterowania i umieść
2 baterie AAA (UM-4, R03) zgodnie z oznaczeniem biegunowym na obudowie baterii.

Utworzenie kodu patentowego
1. Znajdź kody z tabeli kodów. Dla każdej marki istnieje wiele grup kodów. Wypróbuj pierwszą grupę; jeśli nie obsługuje
twojego sprzętu, spróbuj i zrób to tak, aż kody mogą obsługiwać sprzęt. Np .: ALPIN można najpierw wprowadzić 0252; jeśli
nie działa, wypróbuj drugi kod 0253 itd.
2. Naciśnij przycisk „SELECT”, kod na wyświetlaczu LCD zacznie migać. Wprowadź kod cyfrowy po kolei. Np .: „0252” naciśnij
przycisk „0” „0” przestanie migać, trzy ostatnie cyfry zostaną wygaszone, a ostatnia liczba „2” cały 4-cyfrowy kod „0252”
przestanie migać, wpisanie kodu zostało zakończone.
Pilot zdalnego sterowania potwierdza kod automatycznie, a normalnie możesz użyć klawisza numerycznego.Możesz teraz
obsługiwać klimatyzator.
3. Włącz klimatyzator i wypróbuj inne klawisze funkcyjne. Jeśli nie działają dobrze, wypróbuj następną grupę kodu, aż
wszystkie funkcje będą działać. Pilot zdalnego sterowania ma 2000 kodów w jednym, więc jest nieprawidłowy, gdy kod jest
większy niż 1999.

Automatyczne wyszukiwanie kodu ustawienia
Jeśli nie znasz marki klimatyzatora lub jeśli Twoja marka nie jest wymieniona w tabeli kodów, wykonaj następujące
czynności:
1. Umieść cel zdalnego sterowania w klimatyzatorze, naciśnij przycisk „SELECT” przez 5 sekund, a zwolnienie, pilot wejdzie
w stan automatycznego wyszukiwania, wysyłaj sygnał w sposób ciągły, kod migocze i rośnie. Gdy klimatyzator odbierze
sygnał i wyśle jeden brzęczyk, naciśnij dowolny klawisz, aby potwierdzić.
2. Wypróbuj inne klawisze funkcyjne, jeśli nie działają, powtórz powyższe kroki, aż będzie poprawne.

Konfiguracja Clock
1. Naciśnij przycisk „ZEGAR”, miga sygnał zegara.
2. Naciśnij przycisk „TIME + / TIME-”, aby ustawić czas utwardzania.
3. Naciśnij ponownie przycisk „CLOCK”, a sygnał zegara przestanie migać, ustawienie czasu zakończy się.
(jeśli nie naciśniesz klawisza „zegar”, zakończy się to automatycznie po 15 sekundach)
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KT-N898 Podręcznik użytkownika uniwersalnego pilota zdalnego sterowania A / C
Timer włączony
1. Naciśnij przycisk „TIMER ON”, czas na wyświetlaczu LCD miga.
2. Naciśnij przycisk „TIME” +/- ”, wyreguluj yime, aby klimatyzator włączał się automatycznie.
3. Czas na LCD przestanie migać po 15 sekundach. Ustawienie zostało zakończone.

Timer wyłączony
1. Naciśnij przycisk „TIMER OFF”, czas na LCD miga.
2. Naciśnij przycisk „TIME +/-, ustaw thime, aby klimatyzator wyłączył się automatycznie.
3. Czas na LCd przestanie migać po 15 sekundach. Settig jest zakończony.

UWAGA
1. Jeśli dwukrotnie naciśniesz przycisk „TIMER ON” lub „TIMER OFF”, timer zostanie anulowany.
2. Po zakończeniu ustawiania timera, upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest skierowany na odbiornik A / C w
prawidłowej odległości i nie ma przeszkód między pilotem a odbiornikiem.
Jeśli nie, nie działa.
3. Jeśli chcesz sprawdzić czas timera, naciśnij przycisk „TIMER włączony lub„ TIMER OFF ”, wyświetlacz LCD wyświetli czas
timera i po 5 sekundach wyświetli aktualny czas.

Konwersje między stopniem Celsjusza i Fahrenheita
Naciśnij klawisz C / F, aby przekonwertować wyświetlacz między wyświetlaczem Fahrenheita i wyświetlaczem Celsjusza

Uwaga
1. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć wycieku płynu z baterii uszkadzającego urządzenie.
Gdy wyświetlacz LCD wygląda na przyciemniony, zmień baterie (nowe i stare baterie nie mogą być używane razem). Po
każdej wymianie baterii nie ma potrzeby ponownego ustawiania kodu modelu.
2. Jak zwykle wyświetlacz LCD wyświetla tylko aktualny czas, jeśli chcesz wyświetlić wybrany kod, naciśnij przycisk „ENTER”.
Po 5 sekundach ponownie wyświetli aktualny czas.
4. Jeśli włącznik / wyłącznik czasomierza nie działa, sprawdź dokładnie, czy nie ma przeszkód między pilotem a
klimatyzatorem. Ponieważ działanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy klimatyzator odbierze sygnał włączenia / wyłączenia
timera z pilota zdalnego sterowania.
4. Producent zachowuje prawo do zmiany parametru i funkcji produktu.

Parametry techniczne
Sterowana odległość:> 8 metrów
Napięcie zasilania: DC3 v
Model baterii: Bateria AAA (UM-4, R03) x2
Wymiary: L166mm x W57mm x D19,5mm
Waga: Aproxx 110g (bez baterii)
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