Дисплей і кнопки
на дисплеї з’являється основна
При натисканні кнопки
інформація з програмування та експлуатації.
Час відображається на контурі окружності дисплея у вигляді пунктиру,
кожен сегмент якого становить 30 хвилин:
• Чорні сегменти = періоди забезпечення комфортної температури.
• Білі сегменти = періоди зниження температури.
• Блимаючий сегмент = поточний час.
Обрана програма P1, P2,
(відпустка)
або (захист від замерзання)
День тижня
Задана температура

Для переміщення по дисплею та меню, а також для встановлення температури використовуйте кнопки
, а для вибору та підтвердження
– кнопку . За замовчуванням на вашому терморегуляторі eco Home
встановлено програму P1.

eco
HOME

Електронний радіаторний регулятор

Символи на екрані дисплея
Програма економії енергії – знижує температуру до
P1
17 °С на нічний період (22:30 – 06:00).
Розширена програма економії енергії – знижує температуру до
P2 17 °С на нічний період (22:30– 06:00), а також в денні часи
робочих днів тижня (08:00-16:00).
Програма довготривалої відсутності мешканця –
знижує температуру в період відсутності мешканця вдома (відпустка, відрядження тощо).
Функція “захист від замерзання” буде активована, якщо встановити найнижчу температурну настройку.
M Режим монтажу.
Символи будуть блимати, коли вони можуть бути активовані.
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Коротка інструкція з початку роботи
Встановлення елементів живлення
Зніміть кришку відсіку елементів живлення і вставте
дві батарейки типу АА. Перевірте правильність
розташування полюсів батарейок. Акумуляторні батарейки
використовувати не можна.
У випадку заміни батарейок параметри програми будуть
збережені, але за дві хвилини настройки часу і дати скидаються.

Щоб ознайомитись із повними інструкціями з монтажу та експлуатації,
завітайте на сайт www.danfoss.com

Встановлення часу і дати на початку роботи
Після установки елементів живлення на
дисплеї почне блимати – 23:59.
1. Установіть години за допомогою
кнопок
і натисніть кнопку .
2. Установіть хвилини за допомогою
кнопок
і натисніть кнопку .
3. Установіть дату за допомогою кнопок
і натисніть кнопку .
4. Коли блимає символ , натисніть
кнопку
для підтвердження настройки.

Встановлюйте за 30 секунд!

Заходи безпеки
Терморегулятор і пакувальні матеріали не призначені для дітей і не
мають використовуватись у якості іграшки. Утилізуйте пакувальні
матеріали у небезпечний спосіб. Не намагайтеся розбирати
терморегулятор. Якщо на дисплеї з’явиться код помилки або буде
виявлено ознаки будь-яких інших несправностей, будь ласка, поверніть
терморегулятор дистриб’ютору, у якого він був придбаний.

Зіскануйте наведений
нижче код, щоб переглянути
демонстраційне відео
встановлення.

Символ M має блимати на дисплеї перед початком монтажу.
RA

K

1. Почніть монтаж зі встановлення відповідного адаптера.
Утилізацію терморегулятора потрібно здійснювати згідно з
правилами утилізації відходів електронного обладнання

2. Зафіксуйте адаптер RA за допомогою
2-мм шестигранного ключа. Затягніть
адаптер K вручну.
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3. Прикрутіть терморегулятор до адаптера і затягніть
вручну.
4. Натисніть кнопку
і утримуйте її протягом 4 секунд, щоб вийти з
режиму монтажу.
Примітка! Для визначення адаптера, який потрібно
встановлювати на клапан, можна використовувати спеціальний шаблон.
Adapter
selection guide

RAVL
(Old Danfoss)

RAV
(Old Danfoss)

013R9598

RTD
(Old Danfoss)

RA
(Danfoss)

M30
(Ø30 mm)
Heimeier, TA,
Oventrop,
Honeywell

M28
(Ø28 mm)
Orkli, Comap,
Herz, MMA

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших
друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право вносити зміни в свою продукцію без
попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення
таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже погоджені специфікації. Всі торгові марки в
даному матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії
Danfoss A/S. Авторські права захищені.
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