Εγχειρίδιο χρήσης
Σας ευχαριστούμε για τη προτίμηση του
Airconsaver. Με το Airconsaver μπορείτε να
μειώσετε τα έξοδα ηλεκτρικού σας ρεύματος,
συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στη προστασία του
περιβάλλοντος.

1. Εγκατάσταση

2. Ρύθμιση εκμάθησης υπερύθρων

3. Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης

Το Airconsaver πρέπει να είναι τοποθετημένο στο
ίδιο δωμάτιο με το κλιματιστικό, χωρίς εμπόδια
μεταξύ του εκπομπού και του δέκτη υπερύθρων
των συσκευών.

A. Κρατήστε πατημένο το κουμπί «Setup» για 7
δευτερόλεπτα, μέχρι η φωτεινή ένδειξη να γίνει
κόκκινη (λειτουργία setup).
B. Ανοίξτε το κλιματιστικό με το τηλεχειριστήριο.
C. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο Airconsaver σε απόσταση ενός εκατοστού από τον
αισθητήρα υπερύθρων και πατήστε το κουμπί
ενεργοποίησης του κληματιστικού στο τηλεχειριστήριο. Η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει μια φορά.

Όταν ο αισθητήρας κίνησης σταματήσει να
ανιχνεύει ανθρώπινη παρουσία στο χώρο, τότε το
Airconsaver αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση.
Όταν το χρονόμετρο φτάσει στο μηδέν, η
συσκευή θα στείλει τα σήματα απενεργοποίησης
στις συσκευές τις οποίες ελέγχει. Το χρονόμετρο
θα αρχίσει ξανά την αντίστροφη μέτρηση όποτε
ανιχνεύσει και πάλι κίνηση στο δωμάτιο.

Τι είναι το Airconsaver
To Airconsaver απενεργοποιεί αυτόματα και
ασύρματα συσκευές κλιματισμού και air condition
(που λειτουργούν με τηλεχειριστήριο) όταν
αδειάσει ένα δωμάτιο, για την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Κύρια χαρακτηριστικά

Μείωση κόστους λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος κατά 20%
Απενεργοποιεί αυτομάτως τη θέρμανση και
τον κλιματισμό όταν το δωμάτιο παραμείνει άδειο
για όσο χρόνο προκαθοριστεί (15, 30 ή 60 λεπτά)
Απλή εγκατάσταση στο ταβάνι ή σε τοίχο,
χωρίς ανάγκη τεχνικού ή ηλεκτρολόγου
Πλήρως ασύρματο
Best seller
Αποτελεσματικό στη προστασία του
περιβάλλοντος
Άριστη σχέση ποιότητας – αποπλήρωσης
κόστους
Προδιαγραφές

Τάση: 3V DC (2 μπαταρίες AAA)
Διαστάσεις: 60 x 60 x 15 mm
Εύρος ανίχνευσης: <6M σε 360ο
Εύρος εκπομπής υπερύθρων: <6M
Κατευθυντικότητα εκπομπής: μπροστινή και
πλαϊνή έξοδος υπερύθρων
Εκμάθηση
υπερύθρων:
μπορούν
να
αποθηκευτούν 2 εντολές για δυο διαφορετικές
συσκευές στη μνήμη
Εγκατάσταση στο ταβάνι ή επιτοίχια, με
αυτοκόλλητο ή βίδες
Εσωτερικής χρήσης. Από 5 έως 40 °C, έως
85% σχετική υγρασία
Εντός της συσκευασίας συμπεριλαμβάνονται η
συσκευή και το εγχειρίδιο χρήσης.

Η απόσταση του Airconsaver από το κλιματιστικό
πρέπει να είναι μικρότερη των 6 μέτρων.
Το Airconsaver μπορεί να εγκατασταθεί είτε
επιτοίχια, είτε στο ταβάνι, με δύο βίδες ή με
αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.
Πρέπει να είναι τοποθετημένο σε κεντρικό σημείο
στον χώρο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
ανιχνεύει
ανεμπόδιστα
τις
κινήσεις
των
θαμώνων. Το εύρος ανίχνευσης είναι στα 6
μέτρα.

Προτάσεις εγκατάστασης
Τοποθετήστε το όσο το δυνατόν πιο κοντά
στα πιο πολυσύχναστα μέρη του δωματίου έτσι
ώστε να αποφευχθούν εσφαλμένες εντολές
απενεργοποίησης.
Το
Airconsaver
έχει
δύο
εκπομπούς
υπερύθρων, σιγουρευτείτε πως τουλάχιστον ο
ένας έχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή με τη
συσκευή του κλιματιστικού.

Εάν αναβοσβήσει πέντε φορές τότε η ζεύξη ήταν
ανεπιτυχής.
Προσπαθήστε
ξανά
με
το
τηλεχειριστήριο σε απόσταση 5 cm από το
Airconsaver.
D.
Προαιρετικά:
Πιέστε
το
«Off»
από
τηλεχειριστήριο άλλου κλιματιστικού. Αν οι
υπέρυθρες
ληφθούν
επιτυχώς,
τότε
το
Airconsaver θα βγει από τη λειτουργία «Setup»
(η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα σβήσει).
Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό – αν χρειάζεται
μόνο μία εντολή, τότε πιέστε το κουμπί «Setup»
για να σταματήσετε τη ρύθμιση.
E. Αν δε σταλεί εντολή εντός 15 δευτερολέπτων,
τότε το Airconsaver θα βγει από τη λειτουργία
«Setup» αυτομάτως.
F. Για να διαγράψετε από τη μνήμη τον κώδικα
των υπερίθρων του τηλεχειριστηρίου με το οποίο
έχει γίνει ζεύξη, κρατήστε πατημένο το κουμπί
«Setup» για δέκα δευτερόλεπτα (θα ανάψει η
κόκκινη και έπειτα η πράσινη φωτεινή ένδειξη).
Σημειώσεις
Τα περισσότερα κλιματιστικά έχουν κοινό κουμπί
για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, αλλά παρ’
όλα αυτά στέλνουν διαφορετικές εντολές. Σε
αυτή τη περίπτωση, ανοίξτε το κλιματιστικό και
μετά πιέστε ξανά το πλήκτρο στοχεύοντας το
Airconsaver. Το Airconsaver δε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συσκευές οι οποίες λαμβάνουν
το
ίδιο
σήμα
για
ενεργοποίηση
και
απενεργοποίηση.

Να τοποθετείται υπό σκιά και ποτέ πλησίον
παραθύρων.
Να μη τοποθετείται κοντά σε αντικείμενα που
μπορεί να κινούνται στον χώρο (π.χ. κοντά σε
κουρτίνες ανοιχτού παραθύρου).
Ο ανιχνευτής αντιλαμβάνεται και κινήσεις
κατοικίδιων.

Έλεγχος υπέρυθρων εντολών
Πιέζοντας το πλήκτρο «Setup» μία φορά, η
συσκευή
στέλνει
διαδοχικά
τα
σήματα
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (η πράσινη
φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει ταυτοχρόνως).

Η χρονική διάρκεια από την τελευταία ανίχνευση
κίνησης
έως
την
απενεργοποίηση
του
κλιματιστικού ρυθμίζεται από τον διακόπτη
επιλογής:

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 15 λεπτών, 30
λεπτών, 60
λεπτών ή
ακόμα και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο χρόνος
απενεργοποίησης
εξαρτάται
από
την
δραστηριότητα που υπάρχει στον χώρο. Εάν
πρόκειται για γραφείο με πολλή κίνηση, το
χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί στα 15 λεπτά.
Σε περίπτωση που το Airconsaver είναι σε
κρεβατοκάμαρα όπου υπάρχει λιγότερη κίνηση,
είναι προτιμότερο να ρυθμιστεί το χρονόμετρο
στα 30 ή ακόμα και στα 60 λεπτά, για να
αποφευχθεί η αποστολή εντολών απενεργοποίησης στην περίπτωση που υπάρχει ακόμα θαμώνας
εντός του δωματίου.
4. Ένδειξη εξαντλήσεως μπαταρίας
Όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν, η
κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει μια
φορά κάθε 60 δευτερόλεπτα για να σας υποδείξει
πως θα χρειαστεί αλλαγή των μπαταριών, που
γίνεται ως εξής:

