DT Digital thermostat series 3

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
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1 Diena
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2 Pageidaujama (nustatyta) temperatūra
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3 Šildymas įjungtas / išjungtas
4 Naktis
5 Funkcinis mygtukas
6 Temperatūros sumažinimas dieną (5 dienos)
7 Temperatūros sumažinimas naktį (7 dienos)

Trumpas „DT“ šildytuvo funkcijų aprašymas
Galima pasirinkti vieną iš trijų režimų:
1) HO (namų) režimas tinka privatiems namams. Šis režimas leis jums pasirinkti temperatūros sumažinimą
naktį ir darbo dienomis. Savaitgaliais dieną temperatūra nebus mažinama.
2) OF (biuro) režimas tinka biurams ir panašiai naudojamoms patalpoms. Šis režimas leis jums sumažinti
temperatūrą naktį ir nuo penktadienio vakaro iki pirmadienio ryto. Jei dirbate viršvalandžius, jūs galite
lengvai pakeisti temperatūros nustatymus.
3) CA (vasarnamių) režimas leis jums išlaikyti žemą temperatūrą, kai vasarnamis yra nenaudojamas, o prieš
jums atvykstant, sistema persijungs į jūsų pasirinktą komfortišką temperatūrą. Temperatūros sumažinimo
periodai nenutrūkstamai gali tęstis nuo 1 iki 40 dienų. Tačiau jūsų pasirinktas temperatūros sumažinimo
periodas automatiškai pasikartos po 48 valandų nuo jūsų pasirinktos komfortiškos temperatūros.
Nustatymus visada galima nesunkiai pakeisti – jūs galite laisvai pasirinkti temperatūrą ir temperatūros sumažinimo periodus, kad nustatymai atitiktų jūsų poreikius.
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HO (NAMŲ)

Nakties temperatūros sumažinimo pradžia

Pasirinkę laiką, kada turi prasidėti
temperatūros mažinimas, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite
mygtuką .

Sistemos paleidimas ir atstatymas į pradinę būseną – reikalinga
atlikti, jei ilgą laiką buvo nutrūkęs elektros tiekimas arba, jei prietaisą
naudojate pirmą kartą.
Paleidimo / atstatymo į pradinę būseną procedūrą reikia atlikti, kad
būtų nustatytas tinkamas šildytuvo režimas ir funkcijos.
SVARBU: yra dvi skirtingos paleidimo sekos
1) Jei ekrane mirksi „°C-17–rE“: vykdykite procedūrą A.
2) Jei ekrane mirksi „HO“: vykdykite procedūrą B.
Kad procedūra būtų užbaigta tinkamai, visą seką reikia atlikti nuosekliai.
Jei procedūrą atliksite neteisingai arba ji bus atmesta, išjunkite šildytuvą
ir pradėkite naują atstatymo į pradinę padėtį procedūrą.

„h“ sumirksės 3 kartus, o paskui nuolat mirksės „07“.
Mygtukais
arba
pasirinkite,
kiek valandų turi tęstis temperatūros
sumažinimas.
Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.

Paleidimo procedūra A – jei šildytuvas jau kažkada buvo prijungtas ir įjungtas:
Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės seka
„°C – 17 – rE“.
Tai reiškia, kad termostatas buvo
atjungtas ilgą laiką ir jį reikia paleisti
iš naujo.

„°C“ sumirksės 3 kartus, o paskui
nuolat mirksės „17 (°C)”.
Mygtukais
arba
pasirinkite
sumažinimo temperatūrą.
Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.
Dabar matysite lėtai mirksinčią žalią
lemputę (4), kuri rodys, kad temperatūros sumažinimas yra suaktyvintas.
Temperatūra bus sumažinta tiek valandų, kiek jūs pasirinkote.
Kiekvieną naktį temperatūra bus
sumažinama tokiu pačiu periodu.

Norėdami atnaujinti gamyklos nustatymus, išjunkite šildytuvą naudodami
pagrindinį šildytuvo jungiklį.
Paspauskite ir laikykite mygtuką
ir tuo pačiu metu įjunkite pagrindinį
šildytuvo jungiklį.
Laikykite įspaudę mygtuką , kol
ekrane pradės mirksėti pranešimas
„rE“, paskui atleiskite mygtuką .

Temperatūros sumažinimo dieną pradžia

Po kelių sekundžių ekrane mirksės
užrašas „HO“.

Pasirinkę laiką, kada turi prasidėti
temperatūros mažinimas, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite
mygtuką .

Paspaudę mygtukus
arba
jūs
galite pasirinkti vieną iš režimų – HO
(namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamių).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .

„h“ sumirksės 3 kartus, o paskui
nuolat mirksės „05“.

Mygtukais
arba
pasirinkite,
kiek valandų turi tęstis temperatūros
sumažinimas.
Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
pageidaujamą komfortinę temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22
(°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Tris kartus sumirksės „d“, o paskui
matysite atsitikrinai parinktą skaičių.
Mygtukais
arba
įveskite teisingą savaitės dieną (pirmadienis = 1 ir
t. t.).

Paleidimo procedūra B – jei šildytuvas niekada nebuvo įjungtas:
Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės užrašas HO (namų režimas).

Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.

„°C“ sumirksės 3 kartus, o paskui
nuolat mirksės „17 (°C)“.
Mygtukais
arba
pasirinkite pageidaujamą temperatūros sumažinimą.
Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.

Paspaudę mygtukus
arba
jūs
galite pasirinkti vieną iš režimų – HO
(namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamių).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .
Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
pageidaujamą komfortinę temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
ilgiau nei 5 sekundes palaikę mygtuką
.
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22
(°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

2

Dabar matysite lėtai mirksinčią žalią
lemputę (1), kuri rodys, kad temperatūros sumažinimas yra suaktyvintas.
Temperatūra bus sumažinta tiek valandų, kiek jūs pasirinkote. Šis nustatymas bus kartojamas tuo pačiu laiku
nuo pirmadienio iki penktadienio, o šeštadienį ir sekmadienį temperatūra nebus keičiama.
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Temperatūros sumažinimo periodo nutraukimas

Kalibravimas

Norėdami nutraukti ir pakeisti suaktyvintą periodą arba kitą temperatūros sumažinimo periodą, laikykite paspaudę mygtuką
ir vieną
kartą paspauskite mygtuką
arba
. Pasirinkto periodo metu lemputė
švies nemirksėdama. Temperatūros
sumažinimas bus atnaujintas nuo kito
periodo.

20°C

Pirma, leiskite šildytuvui veikti
nekeičiant temperatūros (pageidautina mažiausiai 24 valandas)
uždarius patalpos duris ir langus.
Taip įsitikinsite, kad „DT“ reguliuoja
kambario temperatūrą.

Temperatūros pakeitimas

Jei komfortiškos temperatūros periode
arba temperatūros sumažinimo periode
pasirinksite kitą temperatūrą ir nepaspausite bei 5 sekundes nepalaikysite
mygtuko , pasirinkta temperatūra
bus nustatyta tik šiam periodui.

Paspauskite ir laikykite mygtuką , ir
vieną kartą paspauskite mygtuką .
Paleiskite mygtuką Ekrane 3 kartus
sumirksės „ºC“ ir mirksės atskaitos
temperatūra. Išmatuokite tikrąją
kambario temperatūrą ir mygtukais
arba
nustatykite ją šildytuve.
Norėdami išsaugoti paspauskite ir 5
sekundes palaikykite mygtuką .

Temperatūros nustatymo keitimas
(komfortinės arba sumažintos)

Pasirinkę komfortinės arba sumažintos temperatūros nustatymo režime,
mygtukais
arba
nustatykite
pageidaujamą komfortinę arba sumažintą temperatūrą.
Nustatymą išsaugokite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .

20°C

Temperatūros sumažinimo trukmės ir / arba
sumažinimo temperatūros keitimas

x2

Paspauskite ir laikykite mygtuką
ir du kartus paspauskite mygtuką
arba
Atleiskite mygtuką , ekrane 3 kartus sumirksės „h“ (valandos).
Mygtukais
arba
pasirinkite,
kiek valandų turi tęstis temperatūros
sumažinimas.
Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.
Jei norėdami pakeisti dienos temperatūros sumažinimo nustatymus pirma
paspaudėte mygtuką 5, ekrane tris
kartus sumirksės raidė „d“, o paskui
pasirodys atsitiktinai parinktas skaičius. Mygtukais
arba
pasirinkite teisingą savaitės dieną (pirmadienis
= 1 ir t. t.). Patvirtinkite trumpu
mygtuko
paspaudimu.
Ekrane 3 kartus sumirksės „°C“, o
paskui matysite mirksintį esamą temperatūros sumažinimo nustatymą.
Mygtukais
arba
pasirinkite pageidaujamą temperatūros sumažinimą.
Patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.

Pastaba! Atnaujinimas neįmanomas, jei termostato ekrane mirksi bet
koks pranešimas.
Atnaujinus gamyklos nustatymus,
termostatą reikia programuoti iš naujo
pagal pasirinkto režimo instrukcijas.
Išjunkite šildytuvą.

Paspauskite ir laikykite mygtuką , ir
įjunkite šildytuvą.
Palaikykite paspaustą mygtuką
ilgiau nei 5 sekundes, kol ekrane pamatysite mirksintį užrašą „rE“.
Paleiskite mygtuką – ekrane mirksės HO (namų režimas).

Mygtukais
arba
jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų),
OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
5 sekundes palaikę mygtuką .

Norėdami negrąžinamai pašalinti
temperatūros mažinimo funkciją,
paspauskite mygtuką
arba ir
laikykite, kol užges žalia lemputė.

Įjungimas: vienu metu paspauskite ir
laikykite mygtukus ir , kol ekrane
pamatysite (- -).
Išjungimas: vienu metu paspauskite ir
laikykite mygtukus ir , kol ekrane
nematysite (- -).

Dabar šildytuvas naudos tokią temperatūrą, kokia yra nustatyta „DT“, o
praėjus kažkiek laiko, ši temperatūra
atitiks tikrąją kambario temperatūrą.
Šią procedūrą galima pakartoti vėliau,
kad galima būtų įsitikinti, ar teisingai
sukalibruota.

Termostato gamyklinių nustatymų atnaujinimas

Temperatūros mažinimo funkcijos pašalinimas

Apsauga nuo vaikų

Jei tikroji kambario temperatūra ir
„DT“ nustatymas nesutampa, „DT“
reikia kalibruoti.

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
jums patogią temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
5 sekundes palaikę mygtuką .
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes,
22 (°C) temperatūra bus išsaugota
automatiškai.
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BIURO REŽIMAS (OF)

Temperatūros mažinimo funkcijos įjungimas

Likus trims valandoms iki laiko, kada
paprastai išeinate iš biuro, 5 sekundes
spauskite klavišą (pvz.: 14.00 val. 5
sekundes spauskite klavišą ).

Įjungimo ir pakartotinio nustatymo procedūras būtina atlikti po ilgalaikio elektros tiekimo nutrūkimo arba naudojant pirmą kartą.
Įjungimo / pakartotinio nustatymo procedūra atliekama siekiant įjungti
tinkamą šildytuvo režimą ir funkcijas.
SVARBI INFORMACIJA: yra dvi skirtingos įjungimo sekos:
1) jei ekrane mirksi °C-17-rE: rinkitės procedūrą „A“;
2) jei ekrane mirksi HO: rinkitės procedūrą „B“.
Tam, kad procedūra būtų veiksminga, ją būtina atlikti viena nepertraukiama veiksmų seka.
Jei procedūra atliekama netinkamai arba jei jos atlikti nepavyksta,
išjunkite šildytuvą ir pradėkite naują pakartotinio nustatymo procedūrą.

Tris sekundes mirksės rodmuo „h“
(valandos), tada pradės mirksėti
rodmuo „12“ (valandos). Spausdami
arba
pasirinkite tokį valandų
skaičių, kokį norėtumėte, kad veiktų
žemesnės temperatūros režimas.
ĮSIDĖMĖKITE! Žemesnės temperatūros režimas įsijungs po trijų valandų.
Patvirtinkite trumpai spustelėdami
klavišą.

Paleidimo procedūra A – jei šildytuvas jau kažkada buvo prijungtas ir įjungtas:
Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės seka
„°C – 17 – rE“.
Tai reiškia, kad termostatas buvo
atjungtas ilgą laiką ir jį reikia paleisti
iš naujo.

Tris sekundes ekrane bus nuolat
rodomas rodmuo „d“ (diena). Tada
pradės mirksėti atsitiktinis skaičius
(1 = pirmadienis, 2 = antradienis ir t.
t.). Spausdami
arba
pasirinkite
tinkamą dieną ir patvirtinkite trumpai
spustelėdami klavišą.

Norėdami atnaujinti gamyklos nustatymus, išjunkite šildytuvą naudodami
pagrindinį šildytuvo jungiklį.

Iš pradžių rodmuo „17 (°C)“ ekrane
tris kartus sumirksės, paskui bus
rodomas nuolat. Klavišais
arba
pasirinkite norimą žemesnę temperatūrą. Patvirtinkite trumpai spustelėdami klavišą. Komfortinė temperatūra bus palaikoma tris valandas, kol
savaime įsijungs žemesnės temperatūros režimas. Pvz.: 17.00 val. įsijungs
žemesnės temperatūros režimas ir
pradės lėtai mirksėti diodinis šviesos
indikatorius (1) (Tris valandas nuo
temperatūros sumažinimo paleidimo
iki to momento, kai temperatūra bus
sumažinta, šviesos diodas (1) švies
nemirksėdamas).

Paspauskite ir laikykite mygtuką
ir tuo pačiu metu įjunkite pagrindinį
šildytuvo jungiklį.
Laikykite įspaudę mygtuką , kol
ekrane pradės mirksėti pranešimas
„rE“, paskui atleiskite mygtuką .
Po kelių sekundžių ekrane mirksės
užrašas „HO“.
Paspaudę mygtukus
arba
jūs
galite pasirinkti vieną iš režimų – HO
(namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .

Žemesnės temperatūros indikatorius

Žemesnės temperatūros palaikymo
laikotarpiu diodinis šviesos indikatorius (1) lėtai mirksi. Kai šis indikatorius šviečia nuolat, vadinasi, žemesnės
temperatūros palaikymo funkcija nėra
aktyvi, tačiau įsijungs vakare atitinkamu laiku.

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
pageidaujamą komfortinę temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22
(°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Viršvalandinis darbas

5 sekundes spauskite klavišą .
Ekrane bus rodoma nustatyta komfortinė temperatūra. Pradės nuolat
šviesti virš klavišo
esantis diodinis
šviesos indikatorius. O diodinis šviesos indikatorius virš klavišo
pradės
nuolat mirksėti. Įjungėte laikiną komfortinį laikotarpį, kuris truks penkias
valandas.

Paleidimo procedūra B – jei šildytuvas niekada nebuvo įjungtas:
Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės
užrašas HO (namų režimas).

Paspaudę mygtukus
arba
jūs
galite pasirinkti vieną iš režimų – HO
(namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .

Žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpio
atšaukimas

Norėdami panaikinti esamą aktyvų
laikotarpį arba kitą žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpį, nuspauskite klavišą ir vieną kartą spauskite
klavišą . Nuolat švies konkretaus
laikotarpio indikacinė lemputė.
Žemesnės temperatūros palaikymo
laikotarpis atsinaujins įprastu metu
pradedant kitu laikotarpiu.

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
pageidaujamą komfortinę temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
ilgiau nei 5 sekundes palaikę mygtuką
.
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22
(°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.
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Temperatūros nustatymų panaikinimas

Kalibravimas

Jei komfortinės ar žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpiu
pasirinksite kitą temperatūrą, tačiau
jos neišsaugosite (penkias sekundes
spausdami klavišą , naujoji temperatūra bus palaikoma tik konkrečiu
laikotarpiu.

20°C

Pirma, leiskite šildytuvui veikti
nekeičiant temperatūros (pageidautina mažiausiai 24 valandas) uždarius
patalpos duris ir langus. Taip įsitikinsite, kad „DT“ reguliuoja kambario
temperatūrą.

Naujų žemesnės temperatūros nustatymų
parinkimas

Žemesnės temperatūros palaikymo
metu klavišais
arba
pasirinkite
naują žemesnę temperatūrą. Išsaugokite nustatymus ilgiau kaip 5 sekundes
spausdami klavišą .

Paspauskite ir laikykite mygtuką ,
ir vieną kartą paspauskite mygtuką
. Paleiskite mygtuką . Ekrane 3 kartus sumirksės „ºC“ ir mirksės atskaitos temperatūra. Išmatuokite tikrąją
kambario temperatūrą ir mygtukais
arba
nustatykite ją šildytuve.
Norėdami išsaugoti paspauskite ir 5
sekundes palaikykite mygtuką .

Žemesnės temperatūros palaikymo trukmės ir /
arba žemesnės temperatūros keitimas

x2

Nuspauskite klavišą
ir du kartus
spauskite klavišą . Atleidus klavišą
ekrane 3 kartus sumirksės rodmuo „h“
(valandos).
Klavišais
arba
pasirinkite tokį
valandų skaičių, kiek norėtumėte, kad
truktų žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpis.
Patvirtinkite trumpai spustelėdami
klavišą.

20°C

Dabar šildytuvas naudos tokią temperatūrą, kokia yra nustatyta „DT“, o
praėjus kažkiek laiko, ši temperatūra
atitiks tikrąją kambario temperatūrą.
Šią procedūrą galima pakartoti vėliau,
kad galima būtų įsitikinti, ar teisingai
sukalibruota.

Termostato gamyklinių nustatymų atnaujinimas

d (diena) bus rodoma ekrane tris
sekundes. Po to mirksės atsitiktinai
parinktas skaičius (1 = pirmadienis,
2 = antradienis ir t.t.). Mygtukais
arba
pasirinkite teisingą dieną
ir patvirtinkite trumpu mygtuko
paspaudimu.

Pastaba! Atnaujinimas neįmanomas, jei termostato ekrane mirksi bet
koks pranešimas.
Atnaujinus gamyklos nustatymus,
termostatą reikia programuoti iš naujo
pagal pasirinkto režimo instrukcijas.
Išjunkite šildytuvą.

Ekrane tris kartus sumirksės simbolis
„°C“, o tada pradės nuolat mirksėti esamos žemesnės temperatūros
rodmuo.
arba
klavišais pasirinkite
žemesnę temperatūrą.
Patvirtinkite trumpai spustelėdami
klavišą.

Paspauskite ir laikykite mygtuką , ir
įjunkite šildytuvą.
Palaikykite paspaustą mygtuką
ilgiau nei 5 sekundes, kol ekrane pamatysite mirksintį užrašą „rE“.
Paleiskite mygtuką – ekrane mirksės HO (namų režimas).
Mygtukais arba
jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų),
OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
5 sekundes palaikę mygtuką .

Temperatūros mažinimo funkcijos pašalinimas
negrąžinamai
Norėdami negrąžinamai pašalinti
temperatūros sumažinimo funkciją,
paspauskite mygtuką
ir laikykite
kol užges žalia lemputė.

Apsauga nuo vaikų

Jei tikroji kambario temperatūra ir
„DT“ nustatymas nesutampa, „DT“
reikia kalibruoti.

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
jums patogią temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
5 sekundes palaikę mygtuką .
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes,
22 (°C) temperatūra bus išsaugota
automatiškai.

Įjungimas: vienu metu paspauskite
ir laikykite mygtukus
ir , kol
ekrane pamatysite (- -).
Išjungimas: vienu metu paspauskite
ir laikykite mygtukus
ir , kol
ekrane nematysite (- -).
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VASARNAMIO REŽIMAS (CA)
Svarbu žinoti! Nustačius bet kokią šildytuvo temperatūrą vasarnamio režime, ji bus automatiškai išsaugoma atmintyje.
Priežastis: Nustačius žemą minimalią, apsaugančią nuo užšalimo, temperatūrą ir Jums palikus vasarnamį bei papildomai jos prieš tai nepakeitus,
nustatymai bus išsaugoti netgi ir esant elektros tiekimo pertrūkiams, nepriklausomai nuo jų trukmės. Tai užtikrins, kad ilgai nesilankant, bus palaikoma minimali patalpos temperatūra ir energijos sąnaudos bus minimalios. Po ilgalaikio energijos tiekomo pertrūkio šildytuvo termostatas pradės šildyti
pagal mažiausios temperatūros nustatymus, nepriklausomai nuo to kokie yra komfortinės ir ekonominės temperatūros dydžiai.
Įjungimo ir pakartotinio nustatymo procedūras būtina atlikti po ilgalaikio elektros tiekimo nutrūkimo arba naudojant pirmą kartą.
Įjungimo / pakartotinio nustatymo procedūra atliekama siekiant įjungti tinkamą šildytuvo režimą ir funkcijas.
SVARBI INFORMACIJA: yra dvi skirtingos įjungimo sekos:
1) jei ekrane mirksi °C-17-rE: rinkitės procedūrą „A“;
2) jei ekrane mirksi HO: rinkitės procedūrą „B“.
Tam, kad procedūra būtų veiksminga, ją būtina atlikti viena nepertraukiama veiksmų seka. Jei procedūra atliekama netinkamai arba jei jos atlikti
nepavyksta, išjunkite šildytuvą ir pradėkite naują pakartotinio nustatymo procedūrą.
Paleidimo procedūra A – jei šildytuvas jau kažkada buvo prijungtas ir įjungtas:
Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės seka
„°C – 17 – rE“.
Tai reiškia, kad termostatas buvo
atjungtas ilgą laiką ir jį reikia paleisti
iš naujo.

Paleidimo procedūra B – jei šildytuvas niekada nebuvo įjungtas:
Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės
užrašas HO (namų režimas).

Paspaudę mygtukus
arba
jūs
galite pasirinkti vieną iš režimų – HO
(namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .

Norėdami atnaujinti gamyklos nustatymus, išjunkite šildytuvą naudodami
pagrindinį šildytuvo jungiklį.
Paspauskite ir laikykite mygtuką
ir tuo pačiu metu įjunkite pagrindinį
šildytuvo jungiklį.
Laikykite įspaudę mygtuką , kol
ekrane pradės mirksėti pranešimas
„rE“, paskui atleiskite mygtuką .

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
pageidaujamą komfortinę temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
ilgiau nei 5 sekundes palaikę mygtuką
.
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22
(°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Po kelių sekundžių ekrane mirksės
užrašas „HO“.
Paspaudę mygtukus
arba
jūs
galite pasirinkti vieną iš režimų – HO
(namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .
Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
pageidaujamą komfortinę temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5
sekundes palaikę mygtuką .
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22
(°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Temperatūros mažinimo periodo funkcijos
paleidimas

Pradės mirksėti skaičius 10(ºC)
Pasirinkite apsaugos nuo užšąlimo
temperature paspausdami mygtukus
ar .
Patvirtinkite paspausdami mygtuką
.
Ekrane bus rodoma apsaugos nuo
šalčio temperatūra ir LED lemputės 7
ir 5 lėtai mirksės.

Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes. d (dienos) sumirksės 3 kartus. 01
(dienos) mirksės pastoviai.
Pasirinkite dienų skaičių, kurį norite
palaikyti temperatūrą paspausdami
mygtukus
ar . (Periodo trukmė
gali būti nuo 1 iki 40 dienų).
Patvirtinkite paspausdami mygtuką
.
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Kai pasibaigia temperatūros mažinimo periodas

Kalibravimas

Pasibaigus apsaugos nuo užšalimo
temperatūros periodui, pradės mirksėti
ekranas su nustatyta komfortine temperatūra, tuo pranešdamas, kad reikia
keisti nustatymus.
Paspaudus bet kurį mygtuką, bus įjungiama pastovi komfortinė temperatūra, kuri bus rodoma ekrane.

20°C

Jei tikroji kambario temperatūra ir
„DT“ nustatymas nesutampa, „DT“
reikia kalibruoti.

Pirma, leiskite šildytuvui veikti
nekeičiant temperatūros (pageidautina mažiausiai 24 valandas) uždarius
patalpos duris ir langus. Taip įsitikinsite, kad „DT“ reguliuoja kambario
temperatūrą.
Paspauskite ir laikykite mygtuką
, ir vieną kartą paspauskite mygtuką
. Paleiskite mygtuką . Ekrane 3
kartus sumirksės „ºC“ ir mirksės atskaitos temperatūra. Išmatuokite tikrąją kambario temperatūrą ir mygtukais
arba
nustatykite ją šildytuve.
Norėdami išsaugoti paspauskite ir 5
sekundes palaikykite mygtuką .

Jei, kol mirksės ekranas, nebus
paspaustas nei vienas mygtukas, tai sekantis apsaugos nuo užšalimo periodas
prasidės po 48 valandų.

Apsaugos nuo užšąlimo periodo atšaukimas
Pageidaujant atšaukti apsaugos nuo
užšąlimo periodą, paspauskite ir
palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.

20°C

Dabar šildytuvas naudos tokią temperatūrą, kokia yra nustatyta „DT“, o
praėjus kažkiek laiko, ši temperatūra
atitiks tikrąją kambario temperatūrą.
Šią procedūrą galima pakartoti vėliau,
kad galima būtų įsitikinti, ar teisingai
sukalibruota.

Termostato gamyklinių nustatymų atnaujinimas

Naujos sumažintos temperatūros nustatymas

Pastaba! Atnaujinimas neįmanomas, jei termostato ekrane mirksi bet
koks pranešimas.
Atnaujinus gamyklos nustatymus,
termostatą reikia programuoti iš naujo
pagal pasirinkto režimo instrukcijas.
Išjunkite šildytuvą.

Esant sumažintos temperatūros
periodui, pasirinkite naują sumažintą
temperatūrą spausdami mygtukus
ar .
Išsaugoti nustatymus galite paspausdami mygtuką ilgiau, nei 5 sekundes.

Paspauskite ir laikykite mygtuką , ir
įjunkite šildytuvą.
Palaikykite paspaustą mygtuką
ilgiau nei 5 sekundes, kol ekrane pamatysite mirksintį užrašą „rE“.
Paleiskite mygtuką – ekrane mirksės HO (namų režimas).

Apsauga nuo vaikų
Įjungimas: vienu metu paspauskite
ir laikykite mygtukus
ir , kol
ekrane pamatysite (- -).
Išjungimas: vienu metu paspauskite
ir laikykite mygtukus
ir , kol
ekrane nematysite (- -).

Mygtukais
arba
jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų),
OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
5 sekundes palaikę mygtuką .

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite
jums patogią temperatūrą.
Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir
5 sekundes palaikę mygtuką .
Jei nieko nepaspausite 7 sekundes,
22 (°C) temperatūra bus išsaugota
automatiškai.
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www.adax.no
Šis prietaisas netinkamas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, jutimų arba protine
negalia, arba neturintiems patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai šie asmenys yra prižiūrimi
arba jiems buvo pravestas instruktažas kaip naudoti prietaisą.
Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Jei pažeistas elektros maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovas priežiūrai
arba kiti kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengti nelaimingi atsitikimai.
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