Czy chcesz włączyć tryb automatyczny?

Landis & Staefa RDE…

Instrukcja obsługi

W tym przypadku, suwak wybory trybu pracy
.
ustawić w pozycji
Realizowany będzie tygodniowy program
ogrzewania z automatycznym przełączaniem
pomiędzy temperaturą komfortu i ekonomiczną /
wyłączeniem.

RDE... - regulator temperatury, który w łatwy sposób umożliwia zapewnienie właściwej temperatury pomieszczenia
we właściwym czasie. Do dyspozycji jest kilka indywidualnie nastawianych programów ogrzewania. Można
skorzystać z fabrycznych nastaw urządzenia, bądź też dopasować je do własnych potrzeb.

Wyświetlacz
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Czy chcesz utrzymywać stale temperaturę
ekonomiczną?
Suwak wybory trybu pracy ustawić w pozycji
«Temperatura ekonomiczna». Ustawienie to
zapewnia ogrzewanie do temperatury ekonomicznej
przez cały czas. Na wyświetlaczu ukaże się znak .

Temperatura ekonomiczna
utrzymywana stale

Nastawy

Temp. ekonomiczna

Czy w pomieszczeniach jest za zimno / za
gorąco?

Czas

Temp. komfortu
Potwierdzenie

1...7

Dzień tygodnia

+

Program ogrzewania
1.5V
'AAA'

1.5V
'AAA'

+
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Szybkie uruchomienie
Regulator dostarczany jest z fabrycznie ustawionymi programami grzewczymi, zawierającymi typowe godziny
załączania i wartości temperatur. W przypadku pierwszego uruchomienia należy wykonać następujące czynności:
1.5V 'AAA'

czas. Na wyświetlaczu ukaże się znak

Tryb automatyczny

Rzeczywista temp. pomieszczenia

1.5V 'AAA'

Suwak wybory trybu pracy ustawić w pozycji
«Temperatura komfortu». Ustawienie to zapewnia
ogrzewanie do temperatury komfortu przez cały

Suwak wyboru trybu
pracy

Dzień (1 = Poniedz. / 7 = Niedz.)

Baterie
(tylko urządzenia zasilane bateryjnie)

Czy chcesz utrzymywać stale temperaturę
komfortu?

Zdjąć czarne paski izolujące z baterii. Sprawdzić, czy baterie są we właściwym położeniu. Regulator załączy się
samoczynnie (tylko dla wersji regulatora z zasilaniem bateryjnym).

-

°C

Przyciskając jeden z tych przycisków uzyskuje się
podniesienie lub obniżenie żądanej temperatury w
pomieszczeniu ze skokiem co 0,5 °C.
Na wyświetlaczu pojawi się skorygowana
temperatura zadana, a następnie ponownie aktualna
temperatura w pomieszczeniu
Zmiany te są ważne tylko do następnego
momentu automatycznego przełączania.
Jeżeli w wyniku fabrycznego ustawienia temperatura
w pomieszczeniu jest stale zbyt niska lub zbyt
wysoka, należy dokonać korekty ustawienia wartości
lub temperatury
temperatury komfortu
ekonomicznej
według potrzeby.

+

. Przyciskami - ustawić właściwy czas i potwierdzić przyciskiem

Przycisnąć przycisk
1...7

1...7

.

+

Przycisnąć przycisk . Przyciskami - ustawić właściwy dzień tygodnia i potwierdzić przyciskiem
(1 = Poniedziałek ... 7 = Niedziela).
Suwakiem wyboru trybu pracy ustawić żądany tryb pracy.
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Czy chcesz zmienić wartość zadaną
temperatury komfortu lub ekonomicznej?
lub

•

Przyciśnij przycisk
jeden raz
Wyświetlony zostanie bieżący program
ogrzewania dla dnia 1 (Poniedziałek).
Segmenty z lewej strony zaczną migać
i wyświetlona zostanie godzina 00:00.

•

Przyciskaj - aby określić segment, do
którego chcesz przyporządkować tryb pracy.
Przyporządkowania trybu pracy dla
wybranego segmentu dokonuje się za

Sposób postępowania:
•
•
•

Przyciśnij przycisk lub w zależności czy
chcesz zmienić wartość zadaną temperatury
komfortu czy ekonomicznej
Wybrana wartość zadana zacznie migać
na wyświetlaczu
Zmienić wartość zadaną (ze skokiem co
0,5 °C).

•

, nastawa zostanie
Przyciśnij przycisk
zapamiętana i tryb zmiany nastawy
opuszczony.
Ważne:
W trybie ekonomicznym urządzenie może być
wyłączone. Sposób postępowania:
• Ustawić wartość zadaną temperatury na 5°C.

•
•
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Okres utrzymywania temperatury komfortu

Okres utrzymywania temp.
ekonomicznej

Pn (1) – Pt (5)

6:00 – 8:00
17:00 – 22:00

22:00 – 6:00
8:00 – 17:00

So (6) – Nd (7)

7:00 – 22:00

22:00 – 7:00

Czy na wyświetlaczu ukazuje się symbol
(tylko wersja z zasilaniem bateryjnym)

?

Oznacza to konieczność wymiany baterii w przeciągu
najbliższych dwóch tygodni.

Ustawianie czasu:

•

•

Przyciśnij przycisk
jeden raz
Na wyświetlaczu zacznie migać czas.

•

•

Przyciskaj przyciski - w celu ustawienia
żądanego czasu.

•

Przyciśnij
lub
w celu zapamiętania
zmian i opuszczenia trybu programowania.

Jeśli wyświetlana wartość temperatury nie jest zgodna z
rzeczywistą wartością zmierzoną, czujnik temperatury
powinien zostać skalibrowany. W tym celu wcisnąć

+

i
na 3 sekundy.
równocześnie przyciski
Wyświetlona temperatura może być zmieniona przyciskami
i - o wartość maksymalnie ±3 K. Po 5 sekundach od
ostatniego przyciśnięcia przycisku regulator automatycznie
wznowi pracę w trybie normalnym
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20 °C
8 °C

Czy chcesz wymienić baterie?
(tylko wersja z zasilaniem bateryjnym)

Kalibracja czujnika

+

Wartość zadana temperatury komfortu:
Wartość zadana temperatury ekonomicznej:
Dzień/dni

+

24

Po ustawieniu suwaka wyboru trybu pracy w pozycji
realizowane jest automatyczne przełączanie trybu
pracy według takiego programu ogrzewania.

Przyciśnij
lub
w celu zapamiętania
zmian i przejścia do następnego dnia.
Po dokonaniu wszystkich żądanych zmian w
, co
programie tygodniowym przyciśnij
spowoduje zapamiętanie wprowadzonych
zmian.

Czy chcesz zmienić czas?

Program ogrzewania z nastawą fabryczną Pn - Nd

6

Najpierw przyciśnij przycisk , następnie
przyciśnij równocześnie i przytrzymaj przez 3
sekundy przyciski + i - . Czasy przełączania i
wartości zadane temperatury zostaną
przywrócone do wartości fabrycznych.
Uwaga:
Wszystkie indywidualne
ustawienia zostaną stracone!

Wartości
fabryczne

.

Uwaga:
Po 30 sekundach od ostatnio wprowadzonej
zmiany regulator opuszcza tryb programowania.
W takim przypadku ostatnio dokonane zmiany w
programie ogrzewania nie zostaną zapamiętane!

Program ogrzewania składa się z 24 par segmentów,
dla każdego dnia tygodnia. Każdy segment oznacza
jedną godzinę. Znaczy to, że przełączanie może
następować co 60 minut.
Przykład:

0

-

1...7

nie ukaże się na wyświetlaczu.
Symbol
Ryzyko zamarzania!

Czy chcesz wprowadzić własny tygodniowy
program ogrzewania?

i

pomocą przycisków

- przez

Przycisnąć i przytrzymać przycisk
4 sekundy.

+

+

•

•

Czy chcesz przywrócić nastawy fabryczne?

Sposób postępowania:

•

Przygotować dwie nowe baterie alkaliczne typ AAA,
1,5 V.
Wyjąć pojemnik z bateriami, wymienić baterie
i zamontować go ponownie.
Uwaga: Ustawione dane przechowywane są
bez zasilania przez maks. 3 minuty!
Stare baterie należy usunąć z zachowaniem
odpowiednich przepisów.

Rady jak oszczędzać nie rezygnując z
komfortu
•
•
•

Nie jest zalecane przekraczanie temperatury w
pomieszczeniu powyżej 21 °C.
Wykorzystywać nawet krótkie nieobecności do
przełączania trybu ogrzewania na temperaturę
ekonomiczną.
Wietrzenie przeprowadzać krótko, ale z otwartymi
na całą szerokość oknami.
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