Katlu tālvadība RDE 10.1
Nepārtraukta automātiska uzstādītās temperatūras uzturēšana
atspoguļošana uz displeja. Programmēšanas iespējas 7 diennaktīm.

telpā

un

tās

Automātiskais režīms
Ja režīma pārslēdzējs ir uzstādīts pozīcijā
. Aparāts būs saskaņā ar Jūsu nedēļu
komutāciju programmu automātiski pārslēgt starp Normālu un Ekonomisku
temperatūru / Izslēgts.

Pastāvīgi normāla temperatūra
Uzstādīsiet režīma pārslēdzēju pozīcijā Normāla temperatūra. Aparāts apkurinās
pastāvīgi uzstādītās normālās temperatūras līmenī. Uz displeja uzradīts

.

Pastāvīgi ekonimiska temperatūra
Uzstādīsiet režīma pārslēdzēju pozīcijā Ekonomiska tempratūra. Aparāts apkurinās
pastāvīgi uzstādītās ekonomiskas temperatūras līmenī. Uz displeja uzradīts

.

Jums pārāk silti / auksti?
Ar šo spiedpogu palīdzību Jūs varat paaugstināt vai pazemināt telpas temperatūru
soļos 0.5 °C. Uz displeja sākumā būs uzradīts jauna uzstādītā
temperatūra un pēc tam atkal aktuāla temperatūra.
Īstas izmaiņas darbosies tikai pie tuva komutāciju momenta.
Ja Jums uz dotās uzstādīšanas bāzes vienmēr pārāk silti vai auksti, Jums vajag
atbilstošajam veidam izmainīt Normālas temperatūras
temperatūras

vai Ekonomiskas

uzstādīšanu saskaņā ar Jūsu prasību.

Gribat izmainīt Normālas vai Ekonomiskas temperatūras uzstādīšanu?
Ievads ekspluatācijā ar ātru palaišanu

Rīkojieties sekojoša veida:

Termostats tiek piegādāts ar standarta uzstādītajiem komutāciju cikliem, ar komutācijas laikiem
un ar temperatūrām. Pie pirmās palaišanas rīkojieties sekojoša veida:
No pieliktās pāris baterijām noņemiet transportu iesaiņojumu. Baterijas
noliksiet tureklī un pārbaudie to pareizo pozīciju. Tureklis noliksiet atpakaļ
aparātā.
Uzspiediet uz pogu

. Ar

palīdzību uzstādīsiet noteiktu dienas laiku

un apstiprināsiet ar uzspiešanu uz
Uzspiediet uz pogu

. Ar

.

palīdzību uzstādīsiet noteiktu nedeļas dienu

un apstiprināsiet ar uzspiešanu uz

Uzspiediet uz
vai
temperatūras uzstādīšanu.

ja gribat izmainīt normālas vai ekonomiskas

Darbojošās uzstādīšana sāks mirgot uz displeja.
Ar temperatūras uzstādīšanas spiedpogu palīdzību var izmainīt uzstādīšanu soļos
0.5 °C.
Ar uzspiešanu
pierakstīs un atgriezīsies uzstādītā režīmā
Svarīgs!:
Ekonomiskā režīmā var aparātu uzstādīt pozīcijā Izslēgts. Rīkojieties sekojoša veida:
Izmainīsiet temperatūras uzstādīšanu 5°C.
Uzspiediet uz

4 sekundēm.

.

Izvēlaties pieprasāmo režīmas veidu ar režīma pārslēdzēja palīdzību.

Simbols

nebūs uz displeja. Aizsalšanas bīstamība!

Gribat uzstādīt savējo nedēļas komutāciju programmu?

Gribat atgriezties pie standartlielumiem?

Komutāciju šablons sastāv no 24 vertikāliem segmentu pāriem un var tikt pierēķinātas
pie jebkuras nedēļas dienas. Katrs pāris attēlo vienas stundas periodu. Ar to palīdzību
var mainīt temperatūru katras 60 minūtes.

Ar vienlaicīgu uzspiešanu uz , abu pogu
un
(‘+’,’-‘) 3 sekunžu
laikā notiek RESET. Komutāciju laiks un citas veiktas datas mainās atpakaļ
pie saviem standartiestādījumiem.

Piemērs:

Brīdinājums:

Standartlielumi

Visie individuālie iestādījumi tiks nozaudētas.
20oC

Normālas temperatūras iestātijums:

8o C

Ekonomiskas temperatūras iestātijums:
Automātisku režīmu var mainīt izmainot datus komutāciju šablonā, režīma veida

Normāla temperatūra

Ekonomiska temperatūra

Pirm. (1) – Piekt. (5)

6:00 – 8:00 st.
17:00 – 20:00 st.

22:00 – 6:00 st.
8:00 – 17:00 st.

Sestd. (6) – Svētd. (7)

7:00 – 22:00 st.

22:00 – 7:00 st.

Diena

pārslēdzēju uzstādiet stāvoklī

Rīkojieties sekojoši:
Uzspiežot uz
ieejiet uzstādīšanas režīmā
uz displeja paradīsies
pirmās dienas (pirmdiena) komutāciju šablons. Galējs segments pa kreisi sāks
mirgot un izradīsies laiks 00:00.
Ar

palīdzību uzstādiet laiku, kurā gribat izmainīt režīma veidu.

Režīma veidas izmaiņas dotajā laikā veiciet uzspiežot

vai

.

Uzspiežot
vai ar
pogas palīdzību veiciet izmaiņas sekojošajā
dienā.
Kad visu nedēļas dienu komutāciju šabloni uzstādīti uzspiediet uz
un veikta uzstādīšana tiks ierakstīta.

Uz displeja rodas tikai

simbols

Pēc šā simbola rašanās nepieciešams nomainīt baterijas 2 nedeļu laikā.
Gribat nomainīt baterijas?
Sagatavojiet divas sārmainas AAA vai 1,5B tipa baterijas
Paņemiet bateriju turekli, izņemiet vecas un ielieciet jaunas baterijas, turekli aizbāziet

Brīdinājums:

atpakaļ

30 sekundes pēc pēdējām izmaiņām regulators pametīs uzstādīšanas režīmu.
Tādā gadījumā pēdējās izmaiņas kas veiktas komutāciju šablonā paliks
neierakstītas!

Brīdinājums: Uzstādītie dati saglabāsies maksimāli 3 minutes!
Izlietotas baterijas izmetiet tam paredzētā miskastē.
Padomi taupīgai apkurināšanai nezaudējot komfortu
Apuriniet savās telpas ar maksimālo temperatūru 21 C

Gribat izmainīt uzstādīto laiku?

Pārslēdziet režīma veidu Ekonomiskā temperatūrā ar tad, kad Jus esiet projām īsu laiku
Laika uzstādīšana:

Vēdiniet tikai īsu brīdi, bet ar plaši atvērtajiem logiem

Uzspiediet īsi uz
Ar

atspoguļotais laiks sāks mirgot

palīdzību uzstādiet nepieciešāmo laiku

Uzspiežot uz
režīmu

vai

saglabājiet uzstādīšanu un pametiet uzstādīšanas

