REV17..
Vartotojo instrukcija
REV17.. – tai 7-nių dienų kambario temperatūros termostatas su darbo ir savaitgalio dienų bei norimos temperatūros
norimu laiku išrinkimu. Visi gamykliniai nustatymai užtikrina optimalų gyvenimo komfortą. Termostatą jūs lengvai galite
pritaikyti savo reikmėms naudojantis nustatymų perjungėju ir ekrane pateikiamu tekstu.
Prieš montuodami termostatą atkreipkite dėmesį:
• Įsitikinkite, kad termostato temperatūros jutiklio neveiks jokie kiti veiksniai (saulės spinduliai ir kiti šilumos ar šalčio šaltiniai).

Savaitės diena

Įjungtas radio
laikrodis

Baterijos būsena

Data

Nustatymas: 1-5, 6-7
Skaitymas: 1..7

Laikas
Įj. nuotolinis valdymas
Atostogų režimas
Automatinis režimas

Instaliavimo režimas

Pastovios temperatūros
(vakarėlio) režimas

Temperatūros
nustatymo simboliai

Išskirtinės dienos režimas

Komfortinis režimas

Teksto ekranas

°C arba °F

Aliarmai

Energijos taupymo režimas

Įjungtas šildymas

Šildymo režimas

Apsaugos nuo užšalimo
režimas

Laikinio režimo
perjungimas

Temperatūra

Darbo režimo
išrinkimas:

Informacijos mygtukas

- Automatinis

Laiko nustatymo arba išrinkimo
reikšmių didinimas

- Išskirtinės

Komforto ir energijos taupymo
temperatūrų pakeitimas bei
pastovios temperatūros
(vakarėlio) funkcija (aktyvūs iki
sekančio laiko perjungimo)

- Komfortinis
režimas
- Energijos
taupymo
režimas

Laiko nustatymo arba išrinkimo
reikšmių mažinimas

- Apsaugos nuo
užšalimo
režimas

Nustatymų perjungėjas

Darbo dienos 1-5
savaitgalis 6-7

1, 2 arba 3
Komforto periodai

1-o komforto periodo
pradžia

1-o komforto periodo
temperatūra

1-o komforto periodo
pabaiga

2-o komforto periodo
pradžia

2-o komforto periodo
temperatūra

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Perjungėjo padėtys

9

Nuotolinis
temperatūros
valdymas

8

Grįžimo laikas

7

Išvykimo laikas

6

Temperatūros ir laiko
programų
išsaugojimas

5

3-o komforto periodo
pabaiga

4

3-o komforto periodo
temperatūra

3

3-o komforto periodo
pradžia

2

2-o komforto periodo
pabaiga

1

Data
Dien/mėnuo/metai

RUN

Laiko nustatymas

Nustatymai ir valdymo elementai

dienos (atostogų)

Išvykimo laikotarpio
tempertūra

Ekranas

Informacinis režimas

Nustačius nelogiška vertę, displėjus indikuoja PASS.

Specialūs symboliai
Valdiklio ekrane gali būti rodomi specielūs simboliai:

Rodomas simbolis
Dėmesio klaida!
Paspausti info mygtuką ir patikrinti klaidos pranešimą (pvz. laikrodžio radio signalą, ryšį su imtuvu ir t.t.). Esant
reikalui susisiekite su specialistu.

Rodomas simbolis
Šis simbolis parodo, kad laike trijų mėnesių reikia pakeisti bateriją.
2-jų naujų baterijų AA, 1.5 V pakeitimui reikia:
Nuimti valdiklį nuo pagrindo; atidarius baterijų dangtelį galinėje valdiklio dalyje pakeisti baterijas naujomis ir vėl
uždėti valdiklį ant pagrindo.
Dėmesio:

Laikas ir data išsilaiko maks. 1 minute.
(Visi kiti nustatymai išlieka nepakitę!)

Baterijas saugoti ir naikinti pagal galiojančias aplinkos apsaugos normas.
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Rodomas simbolis

?

Radio laikrodžio simbolio pasirodymas reiškia tik tai, kad imtuvas nustatytas ir
aktyvuotas laiko signalui iš Frankfurto (Vokietija) priėmimui. Pastoviai rodomas simbolis
reiškia, kad valdiklio laikas ir data sinchronizuoti su Frankfurto radio laikrodžiu (DCF77).
Simbolio mirgsėjimas reiškia, kad daugiau kaip savaitę negautas signalas.

Rodomas simbolis

?

Termostatas dirba šildymo režime

.

Paruošimas darbui
Termostate nustatomos gamyklinės šildymo perjungimų ir temperatūrų reikšmės.
Veiksmai reikalingi pradiniam įjungimui:
Nukėlus valdiklį nuo pagrindo nuimti izoliacinę juostą nuo dviejų baterijų:
Valdiklis įsijungia automatiškai. Valdiklį uždėkite atgal ant pagrindo.
Po įjungimo pranešimas atsiranda per 2 minutes. Pranešimo nutraukimui
nuspauskite mygtuką. Kalbos išrinkimas prasideda nuo “ENGLISH“
(gamyklinis nustatymas). Spauskite
kalba. Kalbos priėmimui paspauskite

arba

kol pasirodys jūsų norima

arba pastumkite šliaužiklį.

Šliaužiklis 1 padėtyje (laiko nustatymas): laiko nustatymui. paspauskite
arba
Pastaba: Jums nereikia nustatyti laiko kai yra įrengtas, laiko signalo iš
Frankfurto (Vokietija) radio laikrodžio DCF77, imtuvas.
Šliaužiklis 2 padėtyje (data: diena/mėnuo/metai): Datos nustatymui spauskite
arba

.

Pastaba: Jums nereikia nustatyti datos kai yra įrengtas, laiko signalo iš
Frankfurto (Vokietija) radio laikrodžio DCF77, imtuvas.
Perstumti šliaužiklį į dešinę kraštinę padėtį RUN (vienintelis būdas dangtelio

RUN uždarymui).

Nustatyti darbo režimą su darbo režimų mygtuku.
Gamyklinis nustatymas yra

.

Ekrano apšvietimo įjungimas, pranešimų apie klaidas ir kitos svarbios informacijos tikrinimas
Ekrano apšvietimo įjungimui vieną kartą paspauskite informacijos mygtuką.
Apšvietimas išsijungia automatiškai.
Tolimesnis informacijos mygtuko spaudymas iškviečia informaciją į ekraną:
yra apšviestas. Pradžioje pateikiama informacija apie klaidas , o
paskui kita svarbi informacija (pvz. programų perjungimai, ...).

Temperatūros pakeitimas valdikliui dirbant pagal laiko perjungimo
programą.
Valdikliui dirbant pagal laiko perjungimo programą paspaudus šį mygtuką
esama temperatūra pasikeis į sekančią ir atgal.
Greitai įsijungia energijos taupymo temperatūra trumpam išeinant iš patalpų.
Pakeitimas matosi ekrane. Tai tikrai veikia tik iki sekančio perjungimo.

Pasiūlymai kaip sutaupyti energiją neprarandant komforto
•

Šildymas jūsų kambariuose maks. 21 °C.

•

Naudoti

•

Kambarius vėdinti plačiai atidarytais langais, bet trumpai.
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Darbo režimų išrinkimas
Paspausti darbo režimo mygtuką

išsirinkti 1 iš 5 režimų.

Darbo režimai su laiko programa
Valdiklyje siūlomos dvi automatinės laiko programos: Automatinis

ir Išskirtinės (atostogų) dienos

.

Ar jūs jaučiatės per daug šiltai / per daug šaltai ?
Spausti
arba
temperatūros nustatymui. Nustatymas yra laikinas ir veikia tik iki
sekančio pasikeitimo..
Pastaba:

Savų programų nustatymui žiūrėti: "Temperatūrų ir laiko perjungimų nustatymai".

Pastovūs darbo režimai
Valdiklyje galimi pastovūs darbo režimai "Pastovaus komforto režimas“
"Pastovus energijos taupymo režimas“

,

.

ir apsaugos nuo užšalimo režimas

Ar jūs jaučiatės per daug šiltai / per daug šaltai ?
Spausti

arba

pastovios temperatūros nustatymui.

Laiko ir datos nuatatymas
Perjungėjas 1-oje pozicijoje (laiko nustatymas): Spausti
nustatymui.

arba

Perjungėjas 2-oje pozicijoje (data: diena/mėnuo/metai): Spausti
nustatymui.

laiko

arba

datos

RUN Perstumti perjungėją į padėtį RUN .
Pastaba: Jums nereikia nustatyti laiko ir datos kai yra įrengtas, laiko signalo iš Frankfurto
(Vokietija) radio laikrodžio DCF77, imtuvas. Ekrane rodoma PASS.

Savų temperatūrų ir laiko perjungimų nustatymas
termostate yra trys skirtingi perjungimai, kurie galimi darbo dienomis 1-5 arba savaitgaliais 6-7.
Tai atliekama sekančiai:
Išrinkti darbo režimą

arba

.

Perjungėjas 3-oje pozicijoje (darbo dienos
arba

, savaitgalis

): Spausti

norimos grupės išrinkimui.

Perjungėjas 4-oje pozicijoje (komforto intervalų skaičius): Spausti

arba

komforto intervalų nustatymui.
Perjungėjas 5-oje pozicijoje (1-o komforto intervalo pradžios laikas): Spausti
arba

pradžios laiko nustatymui.

Šliaužiklis 6-oje pozicijoje (1-o komforto intervalo temperatūra): Spausti
arba

temperatūros nustatymui.

Perjungėjas 7-oje pozicijoje (1-o komforto intervalo pabaigos laikas): Spausti
arba
,

,

,

,

pabaigos laiko nustatymui.

Perjungėjas 8….10-oje pozicijose (2-as komforto intervalas) ir Perjungėjas
11…13-oje pozicijoje (3-ias komforto intervalas): Kiti veiksmai kaip ir 1-mame
komforto intervale.
Perjungėjas 14-oje pozicijoje (laiko programa persijungia į energijos taupymo
temperatūrą Automatiniame ir Išskirtinių dienų darbo režimuose):Spausti
arba

temperatūros nustatymui.

Pastaba:Energijos taupymo temperatūra yra galima nuo pirmadienio iki sekmadienio.
Tai negalioje darbo režimui "Pastovus energijos taupymas".

RUN

Perstumti šliaužiklį į padėtį RUN ir uždaryti dangtelį.

Pastabos (pvz. Individualūs nustatymais):
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Atostogų arba išvykimų nustatymai
Jūs galite vykdyti nuo pradžios, nuo tempertaūrų ir nuo jūsų atostogų pabaigos. Valdiklis perjungs nustatytą temperatūrą atostogų
pradžioje ir atgal į buvusį darbo režimą atostogų pabaigoje.
.

Atostogų režimo eigoje iki atostogų pabaigos rodomas simbolis
Tai atliekama sekančiai:
Perjungėjas 15-oje padėtyje (išvykimo pradžia): Spausti
nustatymui (data).

arba

atostogų pradžios

Perjungėjas 16-oje padėtyje (išvykimo laikotarpio temperatūra): Spausti
laikoterpio temperatūros nustatymui.
Perjungėjas 17-oje padėtyje (išvykimo pabaiga): Spausti
nustatymui (data)..

RUN

arba

arba

atostogų pabaigos

Perstumti perjungėją atgal į RUN padėtį. Simbolio

kairėje atsiranda simbolis

Norint nutraukti atostogų režimą, spausti

,

,

,

atostogų

.

arba perstumti perjungėją.

Nuotolinis temperatūros valdymas
Nuotoliniu būdu jūs galite išsirinkti temperatūrą. Nuotoliniu būdu galima greitai valdyti temperatūrą nepriklausomai nuo termostato darbo
režimo. Po nuotolinio valdymo išjungimo valdiklis grįžta į buvusi darbo režimą.
Esant nuotoliniam valdymui šviečia simbolis

.

Tai atliekama sekančiai:
Termostatas 18-oje padėtyje (nuotolinis temperatūros valdymas): Spausti
nuotolinio valdymo temperatūrai nustatyti

arba

RUN Perstumti perjungėją atgal į padėtį RUN.
Grįžimas į gamyklinius nustatymus
3-ims sekundėms kartu nuspausti mygtukus
,
nustatymai grįžta į gamyklinių nustatymų reikšmes.
Valandos prasideda nuo 12:00.

ir

. Visos temperatūros ir laiko

Dėmesio: Visi keičiami nustatymai prarandami !
Gamykliniai nustatymai: Šildymas
,

,

20 °C

,

16 °C

,

8 °C
12 °C

,

Gamykliniai nustatymai: Laiko perjungimai
Komforto
intervalai

P1

P2

P3

P4

P5

P6

1.

07:00

23:00

NĖRA

NĖRA

NĖRA

NĖRA

2.

06:00

08:00

17:00

22:00

NĖRA

NĖRA

3.

06:00

08:00

11:00

13:00

17:00

22:00

Pastovios temperatūros režimo įjungimas
Pastovios temperatūros režimas veikia tik režimuose
bet kuriame laiko intervale.

ir

. Pastovios temperatūros režime veikia bet kuri išsirinkta temperatūra

Pastovios temperatūros (vakarėlio) režime iki pat jo pabaigos ekrane rodomas simbolis

.

Tai atliekama sekančiai:
1. 3-ims sekundėms nuspausti mygtuką
2.

Spausti

arba

.

pastovios temperatūros režimo trukmės nustatymui. Maksimali

trukmė 9 valandos. Komanda įvykdoma po 20 sekundžiu arba po mygtuko
paspaudimo.
3. Spausti
4.

arba

temperatūros nustatymui.

Pastovios temperatūros (vakarėlio) režimas baigiasi automatiškai pasibaigus nustatytai
trukmei arba paspaudus mygtukus
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