
Instructiuni de montaj – RO

201

 













































ROMANA – ROMANA – ROMANA – ROMANA – ROMANA– ROMANA – ROMANA-ROMANA-ROMANA 

RRacordarea la electricitate 

Transformator

Panou de comanda

Difuzor

Ventilator

Alimentare retea electrica
Intrare :230V-50Hz 3A
max



ROMANA – ROMANA – ROMANA – ROMANA – ROMANA– ROMANA – ROMANA-ROMANA-ROMANA 

Panoul de 
comanda: 

I.     Nota 

1. Sfat ! Evitati sa stropiti in modirect ,cu dusul mobil,panoul de comanda .
2. Tastele sunt perfect împărţite pentru a permite o manevrare uşoară.
3. Nu funcţionează mai mult de o tasta, nu apasati mai mult de o tasta (nu se activează funcţia )
4. Fiecare apăsare de tastă corecta  este confirmata cu un semnal sonor.
Functiile panoului de comanda 

5. Pornit/oprit

In momentul in care cabina este alimentata electric , apasati   timp de aprox. 0.05 secunde pentru a porni sistemul, 
in acelasi timp ledul se va aprinde pentru a confirma pornirea , deasemenea iluminatul interior din capac. Cand cabina 
este pornita , apasati aceeasi tasta tim de 0.05 secunde, sistemul se va opri confirmand prin stingerea ledului cat si a 
iluminatului interior. 
6. Ventilatorul

Cand sistemul este pornit , apasati   pentru a porni ventilatorul , apasati din nou pentru a-l opri. 
7. Radio

Cand  sistemul  este  pornit  ,  apasati   pentru  a  porni  radioul,  care  va  scana  frecventa 
automat  de  la frecventa minima pana cand va gasi un post de radio. Apasati aceeasi tasta pentru a-l opri. 
8. Ajustarea volumului radioului :

Cand radioul este pornit , apasati tasta    sau tasta    pentru a ajusta volumul de la . (valoarea inregistrata 
cand sistemul este pornit prima oara) pana la valoarea dorita. 
Ajustarea frecventei radioului : 

Cand radioul este pornit , apasati tasta pentru a scana pana la gasirea unui post de radio. 
9. Blocarea sau deblocarea panoului de comanda
Daca panoul de comanda nu va primi comenzi timp de 25 de secunde , ledul se va aprinde intermitent iar tastele nu vor 
primi  comenzi  
Pentru a debloca panoul de comanda apasati tasta de pornire 

Ventilator

Radio

TUNE/Frecventa

Scanare frecventa/volum sus

Scanare frecventa/volum jos

Pornit/oprit Led indicator


