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VAROITUKSIA

 

■

 

Älä koskaan anna termostaatin kastua, sillä se saattaa
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

 

■

 

Älä milloinkaan paina termostaatin painikkeita kovalla,
suipolla esineellä. Termostaatti saattaa vaurioitua.

 

■

 

Älä koskaan tutki tai huolla termostaattia itse, vaan anna
ammattitaitoisen teknikon tehdä se.
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EKRTR
EKRTETS

Huonetermostaatti Käyttöopas

 

KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN TERMOSTAATIN.
TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN
LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE
TURVALLISESSA PAIKASSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ
VARTEN.
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1. Johdanto

 

EKRTR on huippuunsa kehitetty, ohjelmoitava elektroninen
termostaatti, joka säätelee 

 

AD

 

-järjestelmää, jossa mukavuus, yksinkertaisuus ja
energiansäästö kulkevat käsi kädessä.

 

■

 

EKRTR
- valinnainen langaton huonetermostaattisarja
- koostuu langattomasta vastaanottimesta ja termostaatista
- käytetään pääasiassa olemassa olevissa asennuksissa.

 

■

 

EKRTETS
- valinnainen ulkoinen lämpötila-anturi EKRTR-

termostaattia varten.
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2. Tärkeimmät ominaisuudet

 

Tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 

■

 

Huonelämpötilan ohjaus, joka perustuu termostaatissa
olevan lämpötila-anturin tai ulkoisen EKRTETS-lämpötila-
anturin mittauksiin.

 

■

 

Jäähdytys- ja lämmitystila (mahdollisuus poistaa
jäähdytystoiminto käytöstä, jos sitä ei tarvita).

 

■

 

Sammutustoiminto (ja integroitu pakkassuoja).

 

■

 

Mukavuustila ja alennettu toimintatila, joissa käytetään
vastaavasti mukavuus- ja alennettua asetusarvoa.

 

■

 

Loma-toimintatila.

 

■

 

Viikkoajastin, jossa on 2 mukautettua (

 

◊1

 

+

 

◊2

 

) ja 5 ennalta
määritettyä (

 

π1

 

~

 

π5

 

) ajastusta.
- Ennalta määritetyt ajastukset käyttävät mukavuus- tai 

alennetun toimintatilan mukavuus- ja alennettua 
asetusarvoa.

- Mukautetut ajastukset käyttävät itsenäisiä ohjelmoituja 
asetusarvoja (enintään 12 asetusarvoa/päivä).

- Ajastin voidaan lukita, jolloin mukavuus- tai alennettu 
asetusarvo voidaan ohittaa tilapäisesti yhdellä 
näppäinpainalluksella.

- Mukautettu ajastus voidaan linkittää jäähdytys- ja 
lämmitystilaan.

- Mukavuuskäynnistyksen ohjaus. Ajastin käynnistyy 
automaattisesti etukäteen ja yrittää saavuttaa 
ohjelmoidun asetusarvon ohjelmoituna aikana.

 

■

 

Kello (sekä päivä ja kuukausi).

 

■

 

Näppäinlukkotoiminto.

 

■

 

Automaattinen siirtyminen kesäaikaan.

 

■

 

Asetusarvon rajoitus. Asentaja voi muuttaa asetusarvojen
ala- ja ylärajaa. Katso asennusoppaan kohta "Koodien
asettaminen asennusvalikossa" (koodi 

 

6® 12

 

+

 

6® 13

 

).

 

■

 

Lattialämpötilan suojaus (vain jos EKRTETS on asennettu).

 

■

 

Kosteusanturi.
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3. Etukannen painikkeet ja LCD-näyttö

 

Katso etukannen sisäpuolella oleva kuva 1.

Katso etukannen sisäpuolella oleva kuva 2.

 

1

 

Vasen ja oikea painike (

 

<

 

 ja 

 

>

 

). Käytetään tilojen 
valitsemiseen.

 

2

 

Ylä- ja alapainike (

 

+

 

 tai 

 

-

 

). Käytetään arvojen 
muuttamiseen.

 

3

 

OK – ajastinpainike (

 

=

 

).
Käyttö:
- asetusarvojen vahvistaminen tai valintojen 

tallentaminen
- lukitun ajastimen ottaminen käyttöön/pois käytöstä

 

4

 

LCD-näyttö

 

1

 

Jäähdytys-/lämmitystilan valinta

 

2

 

Mukavuustoimintotila

 

3

 

Ajastintoimintotila

 

4

 

Alennettu toimintotila

 

5

 

OFF-toimintotila (ja integroitu pakkassuoja)

 

6

 

Loma-toimintatila

 

7

 

Ajastimen asetusvalikko

 

8

 

Päivämäärän ja kellon asetusvalikko

 

9

 

Ajastustilan manuaalinen ohitus

 

10

 

Aktiivinen langaton tiedonsiirto termostaatin ja sen 
vastaanottimen välillä

 

11

 

Viikonpäivä

 

12

 

Kosteusilmaisimen prosenttimerkki 

 

13

 

Ei käytössä.

 

14

 

Virhe on tapahtunut: käyttäjän toimia tarvitaan.



 

 

 

EKRTR + EKRTETS
Huonetermostaatti
4PW45519-5B

Käyttöopas

 

5

 

15

 

Aktiivinen käyttäjä- tai asennusvalikko tai on tapahtunut 
virhe. Katso "Vianetsintä" sivulla 19.

 

16

 

Valittu ohjelma (ajastin) tai koodi

 

17

 

Huonelämpötila tai asetusarvo (kun vilkkuu)

 

18

 

Termostaatti päällä (lämmitystä tai jäähdytystä pyydetty)

 

19

 

AM/PM-ilmaisin

 

20

 

Huone- tai lattialämpötilan symboli. Lattialämpötilan 
symboli vilkkuu, jos lattian suojaustoiminto on aktiivinen.

 

21

 

Astetyypin ilmaisin (°C tai °F)

 

22

 

Jos ajastus ohitetaan manuaalisesti tai kun tarkastellaan 
aktiivisia ajastettuja asetusarvoja painamalla 

 

+

 

 tai 

 

-

 

, näytetään nykyinen ja seuraava asetusarvo sekä 
seuraavan toimenpiteen aloitustunti.

 

•

 

t

 

 näkyy silloin, kun seuraavan toimenpiteen asetusarvo on 
ylempänä.

•

 

u

 

 näkyy silloin, kun seuraavan toimenpiteen asetusarvo on 
alempana.

•

 

tu

 

 näkyy silloin, kun asetusarvot ovat yhtä suuret.

 

23

 

Todellinen aika

 

24

 

"Paristot loppumassa" -ilmaisin

 

25

 

Näppäinlukkotoiminto

 

26

 

Kosteuden osoitus tai seuraavan, ajastetun lämpötilan 
asetusarvon osoitus
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4. Aloittaminen

 

4.1. Kellon ja päivämäärän asettaminen

 

Asennuksen jälkeen kello on ensin asetettava aikaan, ennen
kuin termostaattia voidaan käyttää.

 

1

 

Aktivoi lisätila painamalla 

 

>

 

 5 sekunnin ajan OFF-tilassa
(

 

D

 

).
Katso myös "Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus" sivulla 7.

 

2

 

Navigoi päivämäärän ja kellon asetusvalikkoon (

 

G

 

)
painamalla 

 

>

 

 ja paina sitten 

 

=

 

.

 

3

 

Aseta tunti, minuutit, viikonpäivä (

 

&

 

 = maanantai, 

 

I

 

 = tiistai
jne.), päivä, kuukausi ja vuosi painamalla 

 

+

 

 tai 

 

-

 

 ja
vahvista jokainen arvo painamalla 

 

=

 

.
Muutettava arvo vilkkuu.

 

4.2. Halutun tilan asetus: lämmitys tai jäähdytys

 

1

 

Siirry mukavuustilaan (

 

A

 

) painamalla 

 

<

 

.

 

2

 

Siirry lämmitys/jäähdytys-valintatilaan painamalla 

 

<

 

5 sekunnin ajan.

 

3

 

Vaihda haluamaasi tilaan painamalla 

 

<

 

 tai 

 

>

 

.

 

O

 

 tai 

 

P

 

 vilkkuu.

 

4

 

Tallenna valinta painamalla 

 

=

 

.
Termostaatti palaa ajastintilaan (

 

B

 

).

 

4.3. Halutun asetusarvon asettaminen

 

1

 

Navigoi mukavuustilaan (

 

A

 

) painamalla 

 

<

 

 tai 

 

>

 

mukavuusasetusarvon asettamista varten.
Katso myös "Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus" sivulla 7.

 

2

 

Suurenna tai pienennä arvoa painamalla 

 

+

 

 tai 

 

-

 

.
Nykyinen asetusarvo vilkkuu.

 

3

 

Tallenna asetukset painamalla 

 

=

 

.
Huonelämpötila tulee näkyviin (

 

R

 

).

 

HUOMAA

 

Tämä on mahdollista vain, jos jäähdytystila on
käytettävissä.
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5. Toimintotilojen ja valikoiden kuvaus

 

5.1. Vakiovalikon tilat 

 

A

 

 

 

B C D

 

Vaihda haluamaasi tilaan painamalla 

 

<

 

 tai 

 

>

 

.

Kohdistin 

 

z

 

 liikkuu.

 

Kuvake

 

Kuvaus

 

A

 

Mukavuustila

 

. Käytä tätä tilaa kiinteään lämpötilaan 
mukavuustasolla (mukavuusasetusarvon oletus on 
21,0°C lämmitystilassa, 24,0°C jäähdytystilassa).

 

B

 

Ajastintila

 

. Tässä tilassa ajastin ohjaa laitteistoa. 
Ajastimeen ohjelmoidut toimenpiteet suoritetaan 
automaattisesti oikeaan aikaan.
Tämä toimintotila käyttää ajastettua lämpötilan 
asetusarvoa.
Lukitun/lukitsemattoman ajastintilan toiminnot kuvataan 
kohdassa "Ajastuksen ohittaminen manuaalisesti" 
sivulla 11.
Ajastintila kannattaa lukita painamalla 

 

=

 

. Kuvakkeen 
alapuolelle ilmestyy viiva (

 

S

 

).

 

C

 

Alennettu tila

 

. Käytä tätä tilaa kiinteään lämpötilaan 
alennetulla tasolla (alennetun asetusarvon oletus on 
17,0°C lämmitystilassa, 28,0°C jäähdytystilassa).

 

D

 

OFF-tila

 

. Sammuta laitteisto käyttämällä tätä tilaa. 
Integroitu pakkassuoja pysyy aktiivisena (pakkassuojan 
oletusasetus on 4,0°C lämmitystilassa).
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5.2. Lisävalikon tilat ja valikot 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

G

 

Kun haluat aktivoida lisätiloja, navigoi OFF-tilaan (

 

D

 

) ja paina

 

>

 

 5 sekunnin ajan.

 

Kuvake

 

Kuvaus

 

E

 

Lomatila

 

. Käytä tätä tilaa kiinteän lämpötilan 
asettamiseksi pitkän poissaolon ajaksi. Voit poistua 
lomatilasta valitsemalla kestoksi "

 

?

 

". Katso "Lomatilan 
käyttäminen" sivulla 15.

 

F

 

Ajastimen asetusvalikko

 

 Valitse tästä valikosta 
tehtaan määrittämä ajastus tai luo oma.

 

G

 

Päivämäärän ja kellon asetusvalikko

 

 Aseta tässä 
valikossa päivämäärä ja aika.
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6. Termostaatin käyttäminen

 

6.1. Näppäinlukkotoiminnon 

 

k

 

 käyttäminen

 

Ota näppäinlukkotoiminto käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla 

 

+

 

 ja 

 

-

 

 samaan aikaan.

 

6.2. Ajastimen aktivoiminen

 

Täyden mukavuuden ja pienemmän energiankulutuksen
saavuttamiseksi voi valita jokaiselle päivälle ihanteellisen
lämpötilan. Näin varmistetaan, että lämpötila on
mukavuustilassa, kun olet kotona, ja että lämpötilaa alennetaan
automaattisesti, kun nukut, olet töissä tms.

 

1

 

Aktivoi lisätila tarvittaessa painamalla 

 

>

 

 5 sekunnin ajan
OFF-tilassa (

 

D

 

).

 

2

 

Navigoi ajastimen asetusvalikkoon (

 

F

 

) painamalla 

 

>

 

.

 

3

 

Valitse haluamasi ajastus painamalla + tai -.
Jos painetaan +, seuraava ajastus tulee näkyviin. Jos
painetaan -, edellinen ajastus tulee näkyviin.
Mahdolliset ajastukset ovat: 2 käyttäjän määrittämää (◊1+◊2)
ja 5 tehtaan määrittämää (π1~π5).
Tehtaan määrittämät ajastukset kuvataan kohdassa "LIITE:
tehtaan määrittämät ohjelmat" sivulla 22. Tietoja käyttäjän
määrittämistä ajastuksista on kohdassa "Käyttäjän
määrittämän ajastuksen asettaminen" sivulla 12.

4 Aktivoi valittu ajastus painamalla =.

Poistu ajastuksesta painamalla <.
Voit tarkastella ohjelmoituja toimenpiteitä painamalla + ja
-. Paina < ja >, jos haluat tarkastella muita päiviä
(jos ohjelmoitu).

5 Navigoi ajastimen toimintovalikkoon (B) painamalla <.

6 Voit myös lukita ajastintilan (S) painamalla =.
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HUOMAA Mukavuuden optimoimiseksi ajastin voidaan asettaa
käynnistymään etukäteen (120 minuuttia, koodi 2® 02,
kun asetusarvojen ero on 4,0°C), jotta ohjelmoitu
asetusarvo saavutettaisiin ohjelmoituun aikaan.
Tämä ohjaus voidaan ottaa käyttöön tai pois
käytöstä käyttäjävalikon koodilla 2® 01. Katso
"Koodien asettaminen käyttäjävalikossa" sivulla 16.



 

EKRTR + EKRTETS
Huonetermostaatti
4PW45519-5B

Käyttöopas

11

6.3. Ajastuksen ohittaminen manuaalisesti

Ajastus voidaan ohittaa kahdella tavalla:

■ Tilapäinen ohitus lukitussa ajastintilassa (SSSS)
Valitse tilapäisesti mukavuus- tai alennettu asetusarvo
painamalla vain 1 painiketta: < tai >. Kohdistin "Y"
liikkuu.
• mukavuuden asetusarvo: q ja h näkyvät.
• alennettu asetusarvo: w ja h näkyvät.

■ Asetusarvon tilapäinen ohitus ajastintilassa
Muuta asetusarvoa 0,5°C kerrallaan painamalla + tai -.
Tallenna uusi manuaalinen asetusarvo painamalla = tai
odottamalla 5 sekuntia.
h tulee näkyviin.

Ajastintila lukitaan ja vapautetaan painamalla =. Lukitun
ajastintilan kuvake on S. Lukitsemattoman ajastintilan kuvake
on B.

HUOMAA Manuaalinen ohitus on oletusarvoisesti aktiivinen
seuraavaan ajastettuun toimenpiteeseen asti. Voit
muuttaa tätä käyttäytymistä käyttäjäkoodilla 2® 03:
manuaalinen ohitus on tällöin aktiivinen vain 1 tunnin
ajan. Katso "Koodien asettaminen käyttäjävalikossa"
sivulla 16.
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6.4. Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen 
(◊◊◊◊1111 ja ◊◊◊◊2222)

Käyttäjän määrittämässä ajastuksessa jokainen päivä voidaan
ohjelmoida erikseen ja jokaiselle päivälle voidaan antaa
12 toimenpidettä (asetusarvoa).

■ Määritä ensin haluamasi lämpötila-asteikko (°C/°F)
asettamalla koodi 1® 01 kohdan "Koodien
asettaminen käyttäjävalikossa" sivulla 16 ohjeiden
mukaisesti.

■ Voit palata vaiheeseen 1 milloin tahansa painamalla
<. Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen painamalla
>.

1 Aktivoi lisätila tarvittaessa painamalla > 5 sekunnin 
ajan OFF-tilassa (D).

2 Navigoi ajastimen asetusvalikkoon (F) painamalla >.

3 Paina + tai -, kunnes ◊1 tai ◊2 
vilkkuu ja vahvista painamalla 
=.

4 Siirry ohjelmoitavaan päivään 
painamalla < tai > ja valitse 
se painamalla + tai poista sen 
valinta painamalla -.
Voit ohjelmoida useita päiviä 
kerralla valitsemalla ne.

5 Vahvista painamalla =.
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6 Säädä ensimmäisen 
toimenpiteen asetusarvoa 
painamalla + tai -.
Ensimmäinen toimenpide 
käynnistyy klo 00:00 ja kestää 
seuraavassa vaiheessa 
asetettavaan päättymisaikaan 
asti.

7 Vahvista painamalla =.

8 Säädä tämän toimenpiteen 
päättymisaika painamalla + tai 
-. Päivän ohjelmointi on 
valmis, kun viimeisen ajastetun 
toimenpiteen päättymisajaksi on 
asetettu klo 23:59.
Voit valita kellonajan 23:59 nopeasti 
painamalla >.

9 Vahvista painamalla =.

10 Toista vaiheet 6–9 tämän päivän 
seuraaville ajastetuille 
toimenpiteille.

11 Ohjelmoi jäljellä olevat päivät toistamalla yllä olevat 
vaiheet. Tee tämä jokaiselle viikonpäivälle.
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Asentaja voi linkittää mukautetun ajastuksen jäähdytys- ja
lämmitystilaan. Katso asennusoppaan kohta "Koodien
asettaminen asennusvalikossa" (koodi 8® 01).

HUOMAA Ohjelmoinnin jälkeen ohjelmoituja toimenpiteitä
voidaan muuttaa vain yksi kerrallaan eikä
toimenpiteitä voi lisätä.

Voit tyhjentää käyttäjän määrittämän ajastuksen
valitsemalla sen (◊1 tai ◊2 vilkkuu) ja painamalla sitten
< 10 sekunnin ajan. "©¬® ◊1" tai "©¬® ◊2" ilmestyy
näyttöön vahvistamaan, että ajastus on tyhjennetty.
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6.5. Lomatilan käyttäminen

Käytä lomatilaa kiinteän asetusarvon asettamiseksi pitkän
poissaolon ajaksi. Lämmityksen oletusarvo lomatilassa on
14,0°C, jäähdytyksen 30,0°C.

1 Aktivoi lisätila tarvittaessa painamalla > 5 sekunnin ajan
OFF-tilassa (D).

2 Navigoi lomatilaan (E) painamalla >.

3 Säädä kestoa (È = tuntia, ∂ = päivää) painamalla + tai -.
Voit poistua lomatilasta valitsemalla kestoksi "?".

4 Vahvista painamalla =.

5 Säädä loman asetusarvoa painamalla + tai -.

6 Tallenna uusi asetusarvo painamalla = tai odottamalla
5 sekuntia.
Loman asetusarvo säilytetään ohjelmoidun keston ajan.
Keston jäljellä oleva aika näytetään. Jos kestoa on jäljellä
alle 1È, jäljellä olevat minuutit näytetään (esimerkki: 59;).
Ohjelmoidun keston jälkeen termostaatti palaa ajastintilaan
(B).
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7. Koodien asettaminen käyttäjävalikossa

1 Aktivoi lisätila painamalla > 5 sekunnin ajan OFF-tilassa
(D).

2 Navigoi päivämäärän ja kellon asetusvalikkoon (G)
painamalla >.

3 Paina > 5 sekunnin ajan.
y näkyy kuvakkeen 1® vieressä.

4 Tarkista koodien nykyiset asetukset painamalla < tai >.

5 Jos haluat muuttaa koodeja, paina +, - tai =.

6 Suurenna tai pienennä koodin arvoa 1 askel painamalla +
tai -.

7 Tallenna valinta painamalla =.
Voit poistua tästä käyttäjäkoodivalikosta siirtymällä koodiin
"/" ja painamalla =.
Voit palauttaa koodin oletusarvon painamalla + ja -
yhtä aikaa.

HUOMAA Mukautetun kokoonpanon seurauksena ei ole
epätavallista, että joitakin koodeja ei voi enää
käyttää.
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Seuraavat koodit voidaan tarkistaa tai muuttaa
käyttäjävalikossa:

1. 
koodi

2. 
koodi Kuvaus

Oletus-
arvo Alue Askel

1® 01 + R Aste. Nykyinen 
huonelämpötila 
tulee näkyviin.
Katso myös alla 
oleva huomautus.

°© °©/°ƒ —

02 Tuntinäytön valinta. 
Nykyinen aika tulee 
näkyviin.

24È 12È/24È —

03 Onko lisävalikko 
aina käytettävissä? 
(≈œ = vakiovalikko 
käytettävissä)

≈œ ÚêÒ/≈œ —

04 Näytä kosteus. ÚêÒ ÚêÒ/≈œ —

2® 01 Otetaanko 
mukavuus-
käynnistyksen 
ohjaus käyttöön?

≈œ ÚêÒ/≈œ —

02 Mukavuus-
ohjauksen nopeus: 
aika asetusarvon 
4°:een eroon.
Katso myös alla 
oleva huomautus.

120 060~240 1 min.

03 Ajastimen ohitus: 
aktiivinen vain 
1 tunti?
(≈œ = seuraavaan 
toimenpiteeseen 
asti)

≈œ ÚêÒ/≈œ —

3® 01 Näyttää 
ohjelmistoversion

— — —



 

Käyttöopas

18
EKRTR + EKRTETS

Huonetermostaatti
4PW45519-5B

HUOMAA ■ Jos koodia 1® 01 muutetaan sen jälkeen, kun
käyttäjän määrittämät ajastukset on ohjelmoitu,
käyttäjän määrittämät ajastukset ◊1 ja ◊2
poistetaan.

■ Koodi 2® 02: Katso alla olevasta kaaviosta
mukavuusohjauksen nopeuden selitys.

60

120

240

0 oC B

A

1 2 3 4
0

A minuuttia

B asetusarvojen ero
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8. Vianetsintä
Alla olevat ohjeet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Jos
et osaa korjata ongelmaa, ota yhteys asentajaan.

8.1. Näytössä ei lukemia (näyttö tyhjä)

Paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot. Katso "Paristojen
vaihtaminen" sivulla 21.

8.2. Etukannen painikkeet eivät reagoi

Jos k vilkkuu, kun etukannen painiketta painetaan, se
tarkoittaa, että näppäinlukko on käytössä. Poista se käytöstä
painamalla + ja - yhtä aikaa.

8.3. Termostaatti ei aloita jäähdytys- tai 
lämmitystarvetta asetusarvon mukaisesti

Tarkista, onko lattian suojaustoiminto aktiivinen (kuvake U
vilkkuu).

Varmista, että vastaanotin on termostaattitilassa eikä
manuaalisessa tilassa, tarkistamalla, onko è-merkkivalo
sammunut.

8.4. Ajastin käynnistyy liian aikaisin

Ajastin käynnistyy oletusarvoisesti etukäteen ja yrittää saavuttaa
ohjelmoidun asetusarvon ohjelmoituna aikana. Tämä toiminto
voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä käyttäjävalikon koodilla
2® 01.

8.5. Kello ja päivämäärä vilkkuvat termostaatin näytössä

Kello ja päivämäärä vilkkuvat ennen ensimmäistä käyttökertaa
tai paristojen vaihdon jälkeen. Aseta kello ja päivämäärä kuten
kohdassa "Kellon ja päivämäärän asettaminen" sivulla 6
kerrotaan.

8.6. Käyttäjän määrittämä ajastus ei toimi

Koodia 1® 01 muutettiin käyttäjän määrittämien ajastusten
ohjelmoinnin jälkeen. Ohjelmoi ajastukset uudelleen kuten
kohdassa "Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen"
sivulla 12 kuvataan.
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8.7. Termostaatin näytön virhekoodit

Virhekoodit näytetään vilkkuvien kuvakkeiden y i vieressä.

8.8. Vastaanottimen virhekoodit

Virhe-
koodi Vian syy Korjaustoimenpide

1È Viallinen ulkoinen 
lämpötila-anturi.

Ota yhteys 
jälleenmyyjään.

LED Vian syy Korjaustoimenpide

Vihreä !-
merkkivalo 
vilkkuu hitaasti

Tiedonsiirto 
vastaanottimen ja 
termostaatin välillä 
on loppunut. Sekä 
lämmitys- että 
jäähdytystarve on 
pysäytetty. 
Manuaalinen ohitus 
on silti mahdollinen: 
katso asennusopas.

Tarkista termostaatin 
paristot.
Tarkista, ettei 
termostaatin ja 
vastaanottimen suurinta 
etäisyytta ole ylitetty. 
Katso asennusoppaan 
kohta "Tekniset tiedot".
Varmista, ettei samalla 
radiotaajuudella ole 
muita laitteita 
aiheuttamassa häiriöitä. 
Katso asennusoppaan 
kohta "Tekniset tiedot".
Ota yhteys 
jälleenmyyjään.
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9. Kunnossapito

9.1. Paristojen vaihtaminen

Kun "paristot loppumassa" -kuvake r vilkkuu, paristot on
vaihdettava.

Kun kuvake alkaa vilkkua, sinulla on ±30 päivää aikaa vaihtaa
ne, ennen kuin termostaatti sammuu kokonaan.

Normaalikäyttöolosuhteissa pariston käyttöikä on ±2 vuotta.

1 Paina kantta varovasti termostaatin vasemmalta puolelta.

2 Irrota etukansi vetämällä sitä itseäsi kohti.

3 Poista vanhat paristot ja asenna uudet.

4 Paina termostaatin kantta takaisin paikalleen, kunnes se
napsahtaa.

9.2. Jätehuoltovaatimukset

Termostaatin mukana toimitetut paristot on merkitty
tällä symbolilla.

Se tarkoittaa, että paristoja ei saa sekoittaa
lajittelemattomaan talousjätteeseen.

Jos symbolin alle on painettu kemiallinen symboli, se tarkoittaa,
että pariston raskasmetallipitoisuus ylittää tietyn tason.
Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat:

■ Pb: lyijy (>0,004%).

Jäteparistot täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä varten.

Huolehtimalla siitä, että jäteparistot hävitetään asianmukaisesti,
autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle
ja ihmisten terveydelle.

Käytä vain AA.LR6-tyyppisiä alkaliparistoja. Katso
myös asennusoppaan tekniset tiedot.
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10. LIITE: tehtaan määrittämät ohjelmat
Tavallisia tilanteita varten on 5 tehtaan määrittämää ohjelmaa
(π1~π5). Jos mikään niistä ei vastaa tarpeitasi, luo mukautettu
ohjelma (katso "Käyttäjän määrittämän ajastuksen asettaminen"
sivulla 12). Mukavuuden asetusarvo voidaan muuttaa
mukavuustilassa A, alennettu asetusarvo voidaan muuttaa
alennetussa valikossa C.

Selitys:

Mukavuuden 
asetusarvo

oletusarvoisesti 21,0°C lämmitys-
tilassa (24,0°C jäähdytystilassa)

Alennettu asetusarvo oletusarvoisesti 17,0°C lämmitys-
tilassa (28,0°C jäähdytystilassa)

Päivä & ~ L arkipäivät 
(viikko alkaa maanantaina)

Päivä M + N viikonlopun päivät

Katso tämän oppaan lopusta alla lueteltujen tehtaan 
määrittämien 5 ohjelman graafiset 24 tunnin esitykset.

ππππ1111 Asunto (aamu, ilta ja viikonloppu)

ππππ2222 Asunto (aamu, keskipäivä, ilta ja viikonloppu)

ππππ3333 Toimisto 7–19

ππππ4444 Viikonloppu (vapaa-ajan asunto)

ππππ5555 Viikonloppu (kauppa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

Mukavuuden
asetusarvo

Alennettu 
asetusarvo

Tunti



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
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