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Kezelési leírás RDH100

Az RDH100 szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiségh mérsékletet.

Kijelz

Aktuális helyiségh mérséklet ºC

A készülék a beállított
komforth mérsékletre szabályoz

H igény jelzés

Elemcsere szükséges

Forgatógomb

Állítsa be a kívánt
helyiségh mérsék
letet

Elemtípus

2 db alkáli elem AA, 1,5 V

Els  beüzemelés
· Távolítsa el a fekete szigetel  szalagot az elemekt l és megfelel en

helyezze vissza az elemtartót.

A kívánt helyiségh mérséklet beállítása
· Tekerje a forgatógombot az óramutató járásáva ellenkez

irányba, ha a beállított h mérsékletet csökkenteni
szeretné, illetve az óramutató járásával megegyez
irányba, ha növelni szeretné. A módosítás  0.5 °C-os
lépesenként lehetséges.

· A beállított h mérséklet a komforth mérséklet szimbólum
mellett látható .

Elemcsere
1. Készítse el  a 2 db új AA, 1,5 V elemet
2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az

elemtartót
3. A lemerült elemek rendkívül környezetszennyez ek, kérjük a lemerült elemek gy jt be

dobja.

 Energiamegtakarítás
· Ne állítsa 21 C fölé a h mérsékletet
· Csak rövid ideig szell ztesse a helyiséget

Paraméter beállítás

Paraméterbeállítás üzemmód
1. Nyomja le a hátsó RESET gombot 5 másodpercig, amíg a

"P01" felirat meg nem jelenik.
Megjegyzés: Ha a gombot több mint 10 másodpercig
lenyomva tartja, a termosztát visszaáll.

2. Nyomja meg újra RESET gombot, a második sorban a
paraméter értéke villog, és készen áll a beállításra.

3. Állítsa be a paramétert a beállító gomb segítségével.
4. A beállítás meger sítéséhez nyomja meg egyszer a

RESET gombot.
5. Forgassa a beállító gombot az óramutató járásával

megegyez  irányban a következ  paraméterre, és
ismételje meg a 2-4. lépéseket.

6. Lépjen ki a paraméterbeállítás üzemmódból úgy, hogy a
beállító gombot az óramutató járásával megegyez
irányba elforgatja az "End" állásba majd nyomja meg
egyszer a RESET gombot.

Paraméterek:
· P01 Vezérlési viselkedés: 2-pontos 1K / 2-pontos 0,5 K /

PID gyors / PID lassú (gyári beállítás)
· P02 Maximális h mérséklet tartomány
· P03 Minimális h mérséklet tartomány
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