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1 Om dette dokumentet
Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

▪ Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målpublikum
Sluttbrukere

Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:

▪ Installeringshåndbok:
▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (levert i settet)

▪ Driftshåndbok:
▪ Installeringsanvisninger

▪ Format: Papir (levert i settet)

De siste revisjonene av den medfølgende dokumentasjonen kan
være tilgjengelige på det regionale Daikin-webområdet eller via
installatøren.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser.

2 Romtermostat: Oversikt
Romtermostaten EKRTRB er en programmerbar trådløs digital
termostat som er designet for å styre ditt Daikin-system, hvor
komfort, enkel utforming og energisparing går hånd i hånd. Den
brukes hovedsakelig til eksisterende installasjoner.

En valgfri ekstern temperatursensor (EKRTETS) kan kobles til
EKRTRB for bruk enten som gulvtemperatursensor eller som
ekstern omgivelsestemperatursensor.

2.1 Knapper
Oversikt
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d
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a Senke-knapp
b Øke-knapp
c OK-knapp
d Venstre og høyre navigasjonsknapper
e Tilbake-knapp
f Rediger-knapp
g Knappdeksel

Navigasjon —  
▪ Velg en driftsmodus.

▪ I programmodus kan du skifte mellom dagene i et program.

▪ I parametermenyen velger du en parameter som skal endres.

OK — 
▪ Bekrefte et valg.

▪ Bekrefte og lagre endringer av parametere, programmer eller dato
og tid (blinkende grønn LED).

▪ Trykk kort for å aktivere termostatens bakgrunnsbelysning når den
er slukket.

▪ I AV-modus, trykk for å vise gjeldende temperatur og tid.

▪ Overstyre åpent vindu-funksjonen (hvis aktivert).

Knappen har en LED som kan vise tilleggsinformasjon om systemet:

LED-status Betydning
Rød, fast Oppvarmingsbehov
Grønn, fast Kjølebehov
Rød, blinking Sensor- eller batterifeil
Grønn, blinking Bekrefte og lagre endringer

Redusere/Øke —  
▪ Juster settpunkt for temperatur.

▪ Juster verdier i en av undermenyene, brukermenyen eller
installatørmenyen.

Tilbake — 
▪ Gå tilbake til forrige verdi eller avbryte en handling.

▪ Trykk samtidig med  for å aktivere knappsperre-funksjonen.
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▪ På hovedskjermen, trykk for å skifte raskt gjennom hvilke verdier
som vises: gjeldende temperatursettpunkt, omgivelsestemperatur,
temperatur målt av den eksterne temperatursensoren(1), eller
fuktighetsprosent.

▪ Trykk og hold inne i 5 sekunder for å gå inn i installatørmenyen.

Redigere — 
▪ I normale driftsmoduser, trykk og hold i 2 sekunder for å endre

dato og tid.

▪ I programmodus, trykk for å redigere et brukerprogram.

▪ Trykk og hold inne i 5 sekunder for å gå inn i parametermenyen.

▪ Trykk samtidig med  for å aktivere eller deaktivere
knappsperre-funksjonen.

2.2 Statusikoner
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a Reversibel modus
b Timer-modus
c Feriemodus
d Komfortmodus
e Automatisk modus
f Redusert modus
g AV-modus
h Programmodus
i Program- eller parametermodus
j Oppvarmingsbehov

k Kjølebehov
l Parameterindikator

m Duggforhindring
n Trådløs kommunikasjon med mottaker
o Sensor
p Lavt batteri-indikator
q Temperaturenhet
r Knappsperre
s Programtrinn (gjeldende og i programopprettelse)
t Manuell overstyring
u Ukedag
v Gjeldende dag-program
w Tids- eller parameternavn
x Verdi for temperatur, fuktighet eller parameter

3 Drift

3.1 Dato og klokkeslett
Når batteriene er satt inn vil romtermostatens display komme på og
be deg om å stille inn gjeldende dato og tid. Dette er påkrevd for at
du skal kunne begynne å bruke romtermostaten.

3.1.1 Stille inn dato og klokkeslett
1 Juster gjeldende valgt verdi med  og . Verdien du endrer i

øyeblikket vil blinke.

2 Trykk på  for å bekrefte en verdi.

Resultat: Romtermostaten hopper automatisk til neste verdi.

3 Still inn de andre verdiene slik du ønsker.

4 Når du har stilt inn den siste verdien, vil romtermostaten be om
bekreftelse og lagre endringene dine. Trykk på  (LED blinker
grønt) for å lagre innstillinger av dato og tid.

Resultat: Romtermostatens dato og tid er innstilt, og
romtermostaten viser hovedskjermen.

Verdier legges inn i følgende rekkefølge:
1 Timer
2 Minutter
3 Ukedag (1~7 = Mandag~Søndag)
4 Dato (f.eks. 15 April)
5 Måned nummer (1~12)
6 År

INFORMASJON
Du kan gå inn på dato og tid-innstillingene fra en av de
normale driftsmodusene når som helst ved å trykke og
holde inne  i 2 sekunder.

3.2 Driftsmoduser
Romtermostaten kan stilles inn for å fungere i flere forskjellige
moduser slik at du kan justere systemet ditt i forhold til dine behov
og preferanser.

Ikon Modus Beskrivelse
Komfortmodus Brukes for en fast temperatur på

komfortnivå.(a)

Redusert modus(b) Brukes for en fast temperatur på
redusert nivå.(c)

Automatisk modus Romtermostaten følger automatisk
trinnene som er definert i det valgte
programmet (innebygd eller
brukerdefinert).

AV-modus Slår av enheten.

Feriemodus Brukes til å sette en fast temperatur
under en lang periode med fravær.

Timer-modus Brukes til å sette en fast temperatur
kun for et angitt tidsrom

Reversibel modus Brukes til å stille inn enhetens
driftsmodus til oppvarming eller kjøling
(gjelder kun på reversible enheter).

Programmodus Brukes til å velge programmet for
romtermostatprogrammene og for å
opprette eller endre brukerdefinerte
programmer.

(a) Standard temperatursettpunkt i denne modusen er 21°C for
oppvarming og 24°C for kjøling.

(b) Hvis enhetens driftsmodus er kjøling, fungerer redusert modus
som AV-modus.

(c) Standard temperatursettpunkt i denne modusen er 17°C for
oppvarming.

3.2.1 Endre driftsmodus
Forutsetning: Du står i hovedskjermen.

1 Bruk  og  for å flytte markøren til ønsket modus.
(1) Kun hvis EKRTETS er installert.
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2 Trykk på  for å aktivere den valgte driftsmodusen.

INFORMASJON
Reversibel modus finnes KUN på installasjoner med
reversible enheter. Menyen for reversibel modus er KUN
tilgjengelig hvis parameter 21 (MOde) er satt til "rEv".
Se"Aktivere reversibel modus" [4 6] for mer informasjon.

3.2.2 Endre temperaturens settpunkt

Forutsetning: Romtermostaten er i komfortmodus ( ) eller

redusert modus ( ).

1 Trykk på  eller .

Resultat: Temperaturen på romtermostatens display blinker.

2 Bruk  og  til å angi ønsket settpunkt.

Resultat: Temperaturen endres til ønsket settpunkt.

3.2.3 Automatisk modus

I automatisk modus vil romtermostaten automatisk følge trinnene
som er definert i det valgte programmet. I denne modusen vil
følgende informasjon om gjeldende valgt program alltid være synlig
på skjermen.

a

b

d

c

a Ukedag
b Gjeldende trinn i programmet
c Gjeldende dag-program (gjeldende tidssegment blinker)
d Gjeldende valgt program

Avhengig av typen trinn vil romtermostaten opprettholde

temperatursettpunkt for enten komfortmodus ( ) eller redusert

modus ( ) gjennom det aktuelle trinnets varighet. Du kan bruke et
av de innebygde programmene eller lage et spesielt program som
skal følges av romtermostaten. For å endre, modifisere eller lage
programmer, skal du bruke programmodus. Hvis du vil ha mer
informasjon, se "3.2.5 Programmodus" [4 4].

Midlertidig overstyring av et program
Forutsetning: Romtermostaten er i automatisk modus.

1 Trykk på  eller .

Resultat: Romtermostaten hopper til timer-modus automatisk.

2 Velg varigheten med  og  og trykk på  for å bekrefte.

3 Juster det aktuelle settpunktet med  og .

4 Trykk på  for å starte funksjonen.

Resultat: Romtermostaten viser gjenværende tid for timeren og 
blinker mens timeren er aktiv.

For å stoppe timer-funksjonen før tiden er ute, trykk på  for å sette
varigheten til no eller bruk  og  for å skifte til en annen
driftsmodus.

3.2.4 AV-modus

AV-modus lar deg slå av enheten. I AV-modus vil den integrerte
frostbeskyttelsen (fast, 4°C) forbli aktivert.

INFORMASJON

I AV-modus kan du fremdeles trykke på  på
romtermostaten for å vise gjeldende tid og temperatur i
noen få sekunder.

For å starte enheten igjen, bruk  eller  for å flytte markøren til
en annen driftsmodus (f.eks. automatisk), og trykk på  for å
aktivere den.

3.2.5 Programmodus

Programmodus brukes til å velge hvilket program du ønsker at
romtermostaten skal følge når den er i automatisk modus. I tillegg
brukes programmodus også til å lage spesielle brukerdefinerte
programmer. Se "Brukerdefinerte programmer"  [4  5] for mer
informasjon.

Standardprogrammer
Romtermostaten leveres utstyrt med 9 standardprogrammer
(P1~P9) for vanlige situasjoner. Hvis ingen av programmene passer
til dine behov, kan du laget et tilpasset program. Se "Brukerdefinerte
programmer"  [4  5] for mer informasjon. For de innebygde
programmene, se de grafiske 24-timers fremstillingene nedenfor.

Avhengig av type trinn følger romtermostaten enten
temperatursettpunktet for redusert modus (hult segment),
eller temperatursettpunktet for komfortmodus (fylt
segment).

P1 – Bolig (morgen, kveld og helg)

P2 – Bolig (morgen, middag, kveld og helg)

P3 – Bolig (dag og helg)

P4 – Bolig (kveld og helg)
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P5 – Bolig (morgen, kveld og helg)

P6 – Bolig (morgen, ettermiddag, kveld og helg)

P7 – 7:00~19:00 (kontor)

P8 – 7:00~19:00 og lørdag (butikk)

P9 – Weekend (fritidshus)

Endre det aktive programmet

Forutsetning: Romtermostaten er i programmodus.

1 Bruk  og  for å skifte mellom programmene og velge
ønsket program. Du kan velge mellom P1~P9 (innebygde
programmer) eller U1~U4 (brukerdefinerte programmer).

2 Trykk på  og  for å vise de andre dagene i hvert program.

3 Trykk på .

Resultat: Programmet er valgt og er nå aktivt mens automatisk
modus er aktiv.

INFORMASJON
Hvis du velger et brukerdefinert program, kan du endre
programmet etter at du har trykket på . Hvis du vil ha
mer informasjon, se "Opprette eller endre et brukerdefinert
program" [4 5].

Brukerdefinerte programmer
I tillegg til de innebygde programmene (P1~P9), kan du også
definere opp til 4 tilpassede programmer (U1~U4).

INFORMASJON
Som standard følger alle brukerdefinerte programmer
(U1~U4) standard settpunkter for redusert modus for hver
dag i uken.

Opprette eller endre et brukerdefinert program

Forutsetning: Romtermostaten er i programmodus.
Forutsetning: Du har endret det aktive programmet til et av de
brukerdefinerte programmene (U1~U4).

1 Trykk på  for å endre det brukerdefinerte programmet.

2 Bruk  og  til å justere klokkeslettet for det første
programtrinnet.

3 Trykk på  for å gå videre til neste programtrinn.

4 Velg type trinn du ønsker å programmere med  og .

Avhengig av type trinn følger romtermostaten enten
temperatursettpunktet for redusert modus eller
temperatursettpunktet for komfortmodus. Varigheten for hver type
trinn kan stilles inn individuelt (minimum 30 minutter).

Symbol Settpunkt Betydning
Første trinn for dagen: romtermostaten
følger temperatursettpunktet for
komfortmodus under dette trinnet.
Forlate hjemmet-trinn (valgfritt): legger til
et tilleggstrinn i gjeldende program.
Romtermostaten følger settpunktet for
redusert modus under dette trinnet.
Komme hjelm-trinn: brukes dersom et
forlate hjemmet-trinn ble lagt til for å
indikere når termostaten skal skifte over
til komfortsettpunktet igjen.
Siste trinn for dagen: romtermostaten
følger temperatursettpunktet for redusert
modus under dette trinnet.

5 Trykk på  for å velge type trinn.

6 Juster klokkeslettet for det andre trinnet med  og . Hvis du
valgte å legge til et nytt trinn i programmet tidligere, vil du bli
bedt om å justere klokkeslettet for komme hjem-trinnet.

7 Trykk på  for å gå videre til neste programtrinn.

8 Velg type trinn du ønsker å programmere som det neste. Igjen
kan du velge å legge til et nytt trinn i programmet, eller avslutte
programmet for denne dagen.

9 Gjenta trinn 4-6 for så mange trinn som du ønsker å legge inn i
programmet.

10 Trykk på  etter at det siste trinnet har blitt justert for å lagre
programmet.

Resultat: "Copy" vises på displayet.

11 Bruk  og  til å velge enten:

▪ "no" etterfulgt av  for å modifisere programmet for følgende
dag.

▪ "yes" etterfulgt av  for å kopiere programmet til følgende
dag(er). Bruk  og  for å velge dagen(e) og trykk på  for
å bekrefte.

12 Definer eller kopier programmet for alle dager i uken, og trykk
på  på den siste dagen (7=søndag).

Resultat: "Save" vises på romtermostatens display, og 
LED-en blinker grønt.

13 Trykk på  for å lagre det brukerdefinerte programmet. For å
avbryte isteden, trykk på .

Resultat: Romtermostaten går tilbake til automatisk modus og følger
det brukerdefinerte programmet som ble opprettet.

3.2.6 Timer-modus

Timer-modus brukes til å sette et fast temperatursettpunkt kun for et
angitt tidsrom. Når timeren løper ut, går romtermostaten tilbake til
den modusen som tidligere var aktiv.
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Aktivere timermodus
Forutsetning: Romtermostaten er i timermodus.

1 Bruk  og  for å stille inn timerens varighet i timer (H) og/
eller dager (d).

INFORMASJON
Som standard følger alle brukerdefinerte programmer
(U1~U4) standard settpunkter for redusert modus for hver
dag i uken.

2 Trykk på .

3 Bruk  og  til å justere ønsket temperatursettpunkt

4 Trykk på .

Resultat: Timeren starter og temperatursettpunktet opprettholdes
for timerens programmerte varighet. Den gjenværende tiden vises

og  blinker for å indikere at timermodus er aktivert.
Romtermostaten vil gå tilbake til den modusen den var i tidligere når
timeren utløper.

For å deaktivere timeren før utløp, trykk på  for å stille inn
varigheten til "no", eller du kan bruke  eller  til å velge en annen
driftsmodus slik at timeren avbrytes.

3.2.7 Feriemodus

Feriemodus lar deg sette et fast temperatursettpunkt
(frostsikringstemperatur) for en lang periode med fravær.
Standardverdien er 10°C, men kan settes til en hvilken som helst
verdi mellom 0,5°C og 10°C (i trinn på 0,5°C).

INFORMASJON
Temperatursettpunktet i feriemodus er IKKE det samme
som den integrerte frostbeskyttelsen i AV-modus, som er
fast, 4°C.

INFORMASJON
I kjølemodus fungerer denne modusen som AV-modus.

Aktivere feriemodus
Forutsetning: Parameter 06 (HG) settes til ønsket
frostsikringstemperatur i brukermenyen. Se "3.4.2 Endre parametere
i brukermenyen" [4 7] for mer informasjon.
Forutsetning: Romtermostaten er i feriemodus.

1 Bruk  og  til å angi varigheten i dager (d).

INFORMASJON
Som standard følger alle brukerdefinerte programmer
(U1~U4) standard settpunkter for redusert modus for hver
dag i uken.

2 Trykk på .

Resultat: Frostsikringstemperaturen opprettholdes for den

programmerte varigheten. Antall gjenværende dager vises, og 
blinker for å indikere at feriemodus er aktivert. Romtermostaten vil
gå tilbake til den modusen den var i tidligere når varigheten utløper.

For å deaktivere feriemodus før slutten av varigheten, trykk på  for
å sette varigheten til "no".

3.2.8 Reversibel modus

INFORMASJON
Reversibel modus finnes KUN på installasjoner med
reversible enheter.

Reversibel modus lar deg raskt velge driftsmodusen (kjøling/
oppvarming) for din reversible enhet. For å benytte seg av reversibel
modus, må denne først aktiveres i installatørinnstillingene. Hvis du
vil ha mer informasjon, se "Aktivere reversibel modus" [4 6].

Endre enhetens driftsmodus
Forutsetning: Reversibel modus er valgt på romtermostaten.

1 Trykk på  eller .

Resultat: Den gjeldende valgte driftsmodusen på enheten
blinker.

2 Velg den ønskede driftsmodusen på enheten med  eller .

Romtermostatdisplay Enhetens driftsmodus
Hot Oppvarming
Cld Kjøling

3 Trykk på  for å bekrefte.

Resultat: Enhetens driftsmodus er satt. -LEDen begynner å lyse
grønt (kjøling) eller rødt (oppvarming), avhengig av valgt modus.

Når enhetens driftsmodus har blitt satt, kan du gå tilbake til den
modusen termostaten var i tidligere ved å trykke . Alternativt, trykk
på  eller .

Aktivere reversibel modus
1 Trykk på og hold  i 5 sekunder.

Resultat: Du står i installatørmenyen.

2 Bruk  og  for å velge parameter 21 (MOde).

3 Bruk  og  for å sette parameterverdien til "rEv".

4 Trykk på  for å bekrefte parameterverdien.

Resultat: Reversibel modus er aktivert.

3.3 Annen funksjonalitet

3.3.1 Knappsperre
Denne funksjonen låser romtermostatknappene og forhindrer
utilsiktede endringer eller andre innstillinger. Dette er nyttig når
romtermostaten brukes i f.eks. offentlige områder eller i barnerom.
Når knappsperren er aktiv, er  synlig hele tiden på
romtermostatens display.

Aktivere eller deaktivere knappsperren
1 Trykk på  og  samtidig.

Resultat: Indikatoren for knappsperren  vises på
romtermostatens display. Romtermostatknappene er sperret.

2 For å deaktivere knappsperren igjen, trykk på  og 
samtidig igjen.

Resultat: Knappsperreindikatoren  forsvinner fra displayet og
romtermostatknappene er låst opp.

3.3.2 Åpent vindu-funksjon
Hvis den er aktivert kan denne funksjonen stoppe
oppvarmingsdriften når romtermostaten registrerer uvanlige
temperaturfall (vanligvis på grunn av åpent vindu eller dør). Denne
funksjonen er aktivert som standard.

Hvis den målte temperaturen reduseres med 3°C eller mer i et
tidsrom på 5 minutter eller mindre, vil termostaten stoppe all
oppvarmingsdrift i 15 minutter. Hvis temperaturen fortsetter å falle
etter denne innledende perioden, vil romtermostaten fortsette å
stoppe all oppvarmingsdrift. Når romtermostaten stopper
oppvarmingsdrift, blinker temperaturen på romtermostatens display.
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Det er mulig å utføre en manuell overstyring av åpent vindu-
funksjonen ved å trykke på . Når overstyring er utført vil
temperaturen ikke blinke lenger.

INFORMASJON
Åpent vindu-funksjonen vil IKKE fungere i følgende
situasjoner:

▪ EKRTETS er installert som gulvsensor (parameter 20 –
"rEGU" er satt til "FLR").

▪ Romtermostaten er i feriemodus eller i AV-modus.

▪ Temperaturen faller til under frostsikringstemperaturen
som er satt i brukermenyen.

▪ Enhetens driftsmodus er satt til kjøling (reversibel
modus).

INFORMASJON
Hvis den er aktivert vil åpent vindu-funksjonen fremdeles
respektere frostsikringstemperaturen (parameter 06 – "HG"
i brukermenyen). Det betyr at romtermostaten vil fortsette
oppvarmingen for å opprettholde frostsikringstemperaturen
(standardverdi 10°C).

Aktivere eller deaktivere åpent vindu-funksjonen
1 Trykk på og hold  i 5 sekunder.

Resultat: Den første parameteren (rEGU) i installatørmenyen
vises.

2 Bruk  og  for å velge parameter 33 (Win).

3 Bruk  og  for å endre parameterverdien til yes (aktivert,
standardverdi) eller no (deaktivert).

4 Trykk på  for å bekrefte.

5 Bruk  og  for å velge parameter 37 (End).

6 Trykk på  for å lukke installatørmenyen.

Resultat: Åpent vindu-funksjonen aktiveres/deaktiveres.

3.3.3 Duggforhindring
For reversible systemer har romtermostaten 2 måter å håndtere
fuktighet på for å hindre kondensering under kjøling.

Terskel for fuktighetsprosent
Du kan sette en terskelverdi for fuktighetsprosenten. Når
romtermostaten registrerer at fuktighetsprosenten overskrider den
satte terskelverdien, avsluttes kjølebehovet for å hindre
kondensering. Når dette inntreffer, blinker  på
romtermostatdisplayet. For å endre terskelverdien (standard 55%),
sett verdien for parameter 34 ("rH") til ønsket verdi i
installatørmenyen.

Duggforhindringsfunksjon med gulvtemperatursensor
Hvis den valgfrie eksterne temperatursensoren EKRTETS er
installert som gulvtemperatursensor, kan parameter 35 ("dEv")
settes til "yes" i installatørmenyen for å aktivere
duggforhindringsfunksjonen.

Når den er aktivert vil denne funksjonen kontinuerlig sammenligne
temperaturen som måles av gulvtemperatursensoren i forhold til
duggpunktet. Duggpunktet beregnes basert på romtemperatur og
fuktighet. Når gulvtemperaturen faller til under eller kommer for nær
duggpunktet, stoppes kjølebehovet midlertidig for å hindre eventuell
kondensering på gulvet. Mens duggforhindringsfunksjonen er aktiv,
blinker  på romtermostatdisplayet.

3.4 Brukermeny
I brukermenyen kan du stille inn grunnleggende parametere for
romtermostaten.

3.4.1 Åpne brukermenyen
1 Trykk på og hold  i 5 sekunder.

Resultat: Den første parameteren (rF INI) i brukermenyen vises på
skjermen.

For å gå ut av brukermenyen bruker du navigasjonsknappene for å
velge "End" parameter, og trykker .

3.4.2 Endre parametere i brukermenyen
Forutsetning: Du står i brukermenyen.

1 Bruk  og  for å skifte gjennom parametere.

2 Trykk  for å velge parameteren.

3 Endre ønsket parameter ved å bruke  og .

4 Etter å ha gjort endringer, trykk på  for å lagre.

3.4.3 Brukerparametre

INFORMASJON
Noen av parameterne for funksjoner som er beskrevet i
denne håndboken er IKKE tilgjengelige i brukermenyen, og
finnes KUN i installatørmenyen.

Parameter Beskrivelse Mulige verdier(a)

# Navn
00 rF INI Radiokonfigurasjonsmodus
01 dEG Temperaturenhet som

brukes på skjermen
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Tidsformat som brukes
på skjermen

▪ 24H (24-timers
visning)

▪ 12H (12-timers
visning)

03 dst Endring for sommertid ▪ yes (aktivert)

▪ no (deaktivert)
04 AirC Kalibrering av intern

temperatursensor. Se "4 Kalibrering av
temperatursensor" [4 8
] for mer informasjon.05 AMbC Kalibrering av ekstern

temperatursensor
06 HG Frostsikringstemperatur

i feriemodus
▪ 10°C
▪ Område: 0,5°C~10°C

07 ITCS Intelligent
temperaturkontrollsyste
m(b)

▪ yes (aktivert)

▪ no (deaktivert)

08 Clr ALL Slette brukerinnstillinger: trykk og hold  i 5
sekunder for å tilbakestille alle settpunkter og
brukerparametere til standardinnstillingene.

09 CHAn –
10 VErS Programvareversjon
11 End Lukk brukermenyen. Trykk på  for å avslutte.

(a) Standardverdier er oppført i fet.
(b) Hvis den er aktivert vil funksjonen aktivere installasjonen på

forhånd (opp til maksimalt 2 timer) for å sikre at det ønskede
settpunktet nås på riktig tidspunkt ifølge det innstilte programmet.
Med hver programendring måler romtermostaten den tiden det tar
installasjonen å nå settpunktet for å kompensere for eventuelle
temperaturforskjeller som kan forekomme på forskjellige
tidspunkter. Dette gir deg muligheten til å gjøre programendringer
uten å måtte justere temperaturen på forhånd, fordi
romtermostaten gjøre dette automatisk.
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4 Kalibrering av
temperatursensor

Både den interne temperatursensoren i romtermostaten og den
(valgfrie) eksterne temperatursensoren kan kalibreres. Det anbefales
å kalibrere sensoren(e) etter installasjon. Prosedyren er den samme
for både den interne temperatursensoren og den valgfrie eksterne
temperatursensoren.

4.1 Kalibrere temperatursensoren
1 Bruk et termometer og mål temperaturen i rommet i en avstand

på 1,5 m fra gulvet i minst 1 time.

2 Trykk og hold inne  på romtermostaten i 5 sekunder for å gå
inn i brukermenyen.

3 Bruk navigasjonstastene for å velge parameter AirC eller
AMbC, avhengig av om du vil kalibrere den interne eller den
(valgfrie) eksterne temperatursensoren.

4 Trykk på OK for å endre den valgte parameteren. Som standard
er den satt til "no".

5 Bruk  og  til å angi den målte verdien.

6 Trykk på OK for å bekrefte.

Resultat: Meldingen "yes" vises og verdien lagres i det interne
minnet i romtermostaten.

Om nødvendig kan den lagrede kalibreringsverdien slettes ved å
trykke . Meldingen "no" vil bli vist som en bekreftelse på at
verdien har blitt slettet.

5 Vedlikehold

5.1 Sikkerhetshensyn ved vedlikehold
ADVARSEL
Før det utføres vedlikehold eller reparasjoner, stopp
systemets drift med romtermostaten, og slå av
strømforsyningens skillebryter. Mulige konsekvens:
elektrisk støt eller personskade.

MERKNAD
Til rengjøring av romtermostaten må du IKKE bruke
organiske løsningsmidler, som f.eks. malingstynner.
Mulige konsekvens: materiell skade, elektrisk støt eller
brann.

ADVARSEL
IKKE vask romtermostaten. Mulige konsekvens: elektrisk
krypstrøm, elektrisk støt eller brann.

INFORMASJON
Når smuss på flatene ikke lar seg fjerne enkelt ved
rengjøring av romtermostaten, skyller du kluten i et nøytralt
vaskemiddel som er fortynnet med vann, vrir kluten godt
opp og rengjør flatene. Etterpå skal den tørkes tørr med en
tørr klut.

5.2 Rengjøre brukergrensesnittet
1 Tørk av skjermen og andre flater på brukergrensesnittet med en

tørr klut.

5.3 Skift ut batteriene

Når  blinker på romtermostatens display, må batteriene i
romtermostaten skiftes ut. Når batteriindikatoren begynner å blinke
vil romtermostaten fortsette å fungere i ±30 dager før den slår seg
av.

1 Åpne batterirommene på begge sider av romtermostaten.

2 Fjern de gamle batteriene.

3 Sett inn nye batterier.

4 Lukk batterirommene.

Resultat: Romtermostaten er klar til bruk.

INFORMASJON
Når batteriene er skiftet må dato og tid stilles inn igjen. Se
"3.1.1  Stille inn dato og klokkeslett"  [4  3] for mer
informasjon.

6 Feilsøking
Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene
som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de
tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte
funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes
etter følgende prosedyrer.

Feilfunksjon Tiltak
Termostatens display
er tomt og termostaten
fungerer ikke.

▪ Kontroller om batteriisolatorene har blitt
fjernet fra batterirommene.

▪ Kontroller om batterienes orientering i
batterirommene er korrekt.

▪ Kontroller batterikapasiteten og skift ut
batteriene om nødvendig.

Romtermostatens
knapper reagerer ikke
når de trykkes.

Kontroller om funksjonen knappsperre er
aktivert. Hvis de  vises på displayet,
trykk  og  samtidig for å oppheve
sperringen av romtermostaten.

Romtermostaten
utløser ikke kjølings-
eller
oppvarmingsbehov i
samsvar med
settpunktet.

▪ Kontroller om
duggforhindringsfunksjonen er aktiv.

▪ Kontroller om mottakeren er i automatisk
modus og ikke i manuell modus ved å
verifisere at trykknappens LED på
mottakeren er AV og ikke grønn.

Romtemperaturen
stemmer ikke med
settpunktet som er stilt
inn på romtermostaten.

▪ Utfør ny kalibrering av romtermostatens
temperatursensor (eller den eksterne
temperatursensoren). Se
installeringshåndboken for
kalibreringsprosedyre.

▪ Kontakt din installatør.
Planleggingstidsbrytere
n starter opp for tidlig.

▪ Kontroller om det riktige programmet er
valgt (P1-P9 eller U1-U4).

▪ Kontroller om parameter 07 er aktivert i
brukermenyen.

Tid og dato blinker på
romtermostatens
display.

Still inn klokken som beskrevet i "3.1 Dato
og klokkeslett" [4 3].
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Feilfunksjon Tiltak
Det er ingen
kommunikasjon mellom
romtermostaten og
mottakeren.

▪ Kontroller om mottakeren er mer enn
50  cm unna alle andre elektriske eller
trådløse enheter som kan gi forstyrrelser
(det inkluderer også Wi-Fi-signaler og
mobiltelefoner)

▪ Kontakt din installatør.

Hvis  LED-en blinker rødt:

Feilfunksjon Tiltak

 blinker på
romtermostatens
display.

Skift ut batteriene i romtermostaten.

 blinker på
romtermostatens
display.

Kontakt din installatør (problem med intern
temperatursensor).

blinker på
romtermostatens
display.

▪ Kontroller sensortilkoblingene.

▪ Koble sensoren fra romtermostaten og
kontroller den med et ohmmeter. Den
målte verdien skal være ~10kΩ.

▪ Kontakt din installatør (problem med
gulvsensor).

 blinker og Err vises
på romtermostatens
display.

Kontakt din installatør (problem med
fuktighetsmåling).

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert
alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer,
fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis
mulig), og installeringsdatoen (står muligens oppført på
garantikortet).

7 Kassering
▪ Batteriene som er levert med romtermostaten er merket med

følgende symbol:

Det betyr at batterier IKKE må blandes med usortert
husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under
symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en
viss konsentrasjon.

Mulige kjemikaliesymboler er: Pb: bly (>0,004%).

Avfallsbatterier MÅ behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk.
Når du sørger for at avfallsbatterier blir behandlet på riktig måte,
bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø
og menneskelig helse.
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