Přejete si automatický provoz?
Pokud je volič druhu provozu nastaven do pozice

Návod k obsluze

.

Landis & Staefa RDE…

RDE... – prostorový termostat umožňuje jednoduchým způsobem a ve správný čas zajistit požadovanou pokojovou
teplotu. K tomu Vám slouží spínací šablony, které můžete upravovat podle Vašich požadavků. Je možno využít
standardní nastavení spínacích časů nebo přizpůsobit vytápění Vašim individuálním potřebám.

Displej

Přístroj bude podle Vašeho týdenního spínacího
programu automaticky přepínat mezi Normální a
Úspornou teplotou / Vypnuto.

Přejete si trvale normální teplotu?
Volič druhu provozu nastavte do polohy Normální
teplota. Přístroj bude vytápět trvale na
nastavenou normální teplotu. Na displeji se

Obsluha

Normální teplota
Úsporná teplota

Vytápění zapnuto

Automatický provoz

Výměna baterií

Zvýšení/snížení teploty
Nastavení
požadované teploty
a času

zobrazí

Volič druhu provozu nastavte do polohy Normální
teplota. Přístroj bude trvale vytápět na
nastavenou úspornou teplotu. .

Volič druhu provozu

Je Vám příliš teplo / zima?

Den (1 = Pondělí / 7 = Neděle)
Automatický provoz

Aktuální teplota v místnosti

Trvale normální teplota

Čas
Spínací šablona
s časovým kurzorem

°C

Trvale úsporná teplota

Čas

Normální teplota
Potvrzení

D e n v tý d n u

1...7

Spínací šablona
1.5V
'AAA'

1.5V
'AAA'

+

-

Pomocí těchto tlačítek můžete zvyšovat nebo
snižovat pokojovou teplotu po krocích 0.5 °C. Na
displeji se nejdřív zobrazí nově nastavená teplota
a potom znovu aktuální teplota.
Tyto změny budou platné pouze k nejbližšímu
spínacímu bodu.
Je-li Vám na základě stávajícího nastavení vždy
příliš teplo nebo zima, měli by jste odpovídajícím
způsobem změnit nastavení Normální teploty
dle Vašeho požadavku.
nebo Úsporné teploty

Nastavení

Úsporná teplota

Baterie
(Pouze pro bateriovou verzi)

Přejete si změnit nastavení Normální nebo
Úsporné teploty?
nebo

Postupujte následovně:
•

3035Z11E

•
•

Uvedení do provozu s rychlým spuštěním
Termostat je dodáván se standardně nastavenými spínacími cykly, spínacími časy a teplotami. Při prvním uvedení
do provozu postupujte následovně:
1.5V 'AAA'
1.5V 'AAA'

Odstraňte z přiloženého páru baterií transportní obal. Baterie vložte do držáku a zkontrolujte jejich správnou pozici.
Držák vložte zpět do přístroje (platí pouze pro bateriovou verzi).
Stiskněte tlačítko

1...7

. Pomocí

nastavte odpovídající denní čas a potvrďte stiskem

.

nastavte správný den v týdnu a potvrďte stiskem

.

Stiskněte nebo pokud chcete změnit
nastavení normální nebo úsporné teploty
Stávající nastavení začne na displeji
blikat
Pomocí tlačítek pro změnu teploty můžete
změnit nastavení po krocích 0.5 °C.

•

, bude provedené nastavení
Stiskem
uloženo a přístroj se vrátí do nastaveného
provozu
Důležité:
V úsporném provozu lze jednotku nastavit na
Vypnuto. Postupujte následovně:
• Změňte nastavení teploty na 5°C.
•

1...7

Stiskněte tlačítko
. Pomocí
(1 = pondělí… 7 = neděle).

.

Přejete si trvale úspornou teplotu?

Stiskněte

po dobu 4 vteřin.

Symbol
nebude na displeji zobrazován.
Hrozí nebezpečí zamrznutí!

Vyberte požadovaný druh provozu pomocí voliče druhu provozu.
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Přejete si nastavit svůj vlastní týdenní spínací
program?

Přejete si změnit nastavený čas?

Spínací šablona se skládá z 24 vertikálních dvojic
segmentů a může být přiřazena ke každému dni v
týdnu. Každá dvojice představuje periodu jedné hodiny.
Jejich prostřednictvím můžeme změnit teplotu každých
60 minut.
Příklad:
Standardní nastavení spínací šablony Po - Pá

0

6

12

18

24

Automatický provoz měníme pomocí změn ve spínací
šabloně, volič druhu provozu nastavte do polohy
.
Postupujte následovně:
•

•
•

Stiskem
vstoupíme do nastavovacího
režimu
Spínací šablona prvního dne (pondělí)
bude zobrazena na displeji. Krajní segment
z leva začne blikat a je zobrazen čas 00:00
Pomocí
nastavte čas v, kterém chcete
změnit druh provozu
Změnu druhu provozu v tomto čase proveďte
stiskem

nebo
1...7

•
•

Stiskem
nebo pomocí tlačítka
proveďte změny v následujícím dni
Pokud jste provedli nastavení spínacích
šablon všech dní v týdnu, stiskněte
provedené nastavení bude uloženo

Nastavení času:

Objevuje se na displeji symbol
(Platí pouze pro bateriovou verzi)

•

Stiskněte krátce
Zobrazovaný čas začne blikat

Po objevení se tohoto symbolu je nutno do dvou týdnů
vyměnit baterie za nové

•

Pomocí

•

Stiskem
nebo
uložíte nastavení a
opustíte nastavovací režim

nastavte požadovaný čas

Přejete si vrátit se zpět na standardní
hodnoty?

Standard.
hodnoty

Nastavení Normální teploty:
Nastavení Úsporné teploty:

Přejete si vyměnit baterie?
(Platí pouze pro bateriovou verzi)
•
•

•

Současným stiskem tlačítka , obou tlačítek
a
(‘+‘,‘-‘) po dobu 3 vteřin provedeme Reset.
Spínací časy a ostatní provedená nastavení se
změní na své standardní hodnoty.
Upozornění: Všechna individuální nastavení
budou ztracena!
20 °C
8 °C

Den

Normální
teplota

Úsporná teplota

Po (1) – Pá (5)

6:00 – 8:00 h
17:00 – 22:00 h

22:00 – 6:00 h
8:00 – 17:00 h

So (6) – Ne (7)

7:00 – 22:00 h

22:00 – 7:00 h

?

Připravte si dvě alkalické baterie typu AAA, 1.5 V
Vyjměte bateriový držák, vyndejte původní a vložte
nové baterie, držák zasuňte zpět
Upozornění: Nastavená data se uchovají pouze
po dobu maximálně 3 minut!
Použité baterie dejte do sběru

Tipy k úsporám bez ztráty komfortu
•
•

•

Vytápějte své prostory na maximálně 21 °C
Přesouvejte volič druhu provozu na Úspornou
teplotu i tehdy, jste-li nepřítomni jen na krátkou
dobu.
Větrejte pouze krátce, avšak vydatně dokořán
otevřenými okny.

a

Upozornění:
30 vteřin po poslední provedené změně regulátor
opustí nastavovací režim. V tomto případě
zůstane poslední změna provedená ve spínací
šabloně neuložena!
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