
TC GHOST

INICIALIZACE PRODUKTU

Chcete-li začít používat dálkový ovladač, vložte dvě baterie typu CR2032

SEZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK:

S Tlačítko pro odemknutí

V Manuální volba rychlosti

H Volba prahu relativní vlhkosti

M Výběr hlavních režimů

N Volba nočního režimu

B Výběr režimu časované extrakce

F Volba režimu proudění vzduchu

R Resetování alarmu filtru

NÁVOD K POUŽITÍ

Chcete-li vybrat jakoukoli funkci, stiskněte příslušné tlačítko.

Pro odemknutí tlačítek stiskněte tlačítko (S) umístěné v horní části dálkového ovladače.

Pro a vysvětlení z Všechno a provozní režimy odkazovat na a INSTALACE, POUŽITÍ A
MANTEINANCE MANUAL jednotky GHOST, verze ACTIVE nebo WIRELESS.



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Upevněte držák dálkového ovládání na stěnu, jak je znázorněno na obrázku níže.

VÝMĚNA BATERIE

Pokud výrobek již nereaguje na příkazy zaslané dálkovým ovladačem nebo displejem, jeVYPNUTO
vyměňte baterie, jak je znázorněno níže.

Požadovaný typ baterie CR2032 3V.

Baterie se doporučuje likvidovat ve vyhrazených sběrných boxech nebo v souladu s místními
předpisyzákony.
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