Přejete si automatický provoz?
Volič druhu provozu nastavte do
některé z poloh:

Landis & Staefa REV11…

cz Návod k obsluze

REV11... -regulátor teploty umožňuje jednoduchým způsobem a ve správný čas zajistit ideální
pokojovou teplotu. K tomu Vám slouží dva individuálně volitelné a nastavitelné spínací cykly.
Je možno poté využít továrně nastavených spínacích časů nebo je přizpůsobit Vašim
individuálním potřebám.

Obsluha

Displej
normální teplota
úsporná teplota
Stand-by

Přejete si trvale normální teplotu?

zvýšení/snížení
žádané teploty, platí
nejbližšímu spín. bodu
(0.2 ºC-krok,
max ± 4 ºC)

topení zap.
vyměnit baterie
dálkový provoz aktivní
(je-li připojen)

měřená
pokojová teplota

Přepínání
mezi normální a
teplotou až k nebližšímu
spínacímu bodu

°C

čas

Denní nastavení A se dvěma
topnými cykly.
B Denní nastavení B s jedním
topným cyklem.

A

Volič druhu provozu nastavte do
polohy Normální teplota. Přístroj
bude regulovat trvale na
nastavenou normální teplotu. Na
displeji se zobrazí .

Přejete si trvale úspornou teplotu?
Volič druhu provozu nastavte do
polohy Úsporná teplota. Přístroj
bude regulovat trvale na
nastavenou úspornou teplotu. Na
displeji se zobrazí .

Volič druhu
provozu

Nastavení

B1

B2

Auto
Run

čas
spínací body
A1...A4
spínací body
B1...B2
normální
teplota
úsporná
teplota
provozní
poloha

Auto
A1 A2 A3 A4

B1 B2

Run

A
B

Denní provoz A
se 2 topnými cykly
Denní provoz B
s 1 topným cyklem

1.5V 'AA'

Trvale
normální teplota

1.5V 'AA'

jezdec
změna
nastavených hodnot

2222Z11CZ

Pohotovostní provoz
(Stand-by)
s protimraz. ochranou

Regulátor je dodáván se standardně nastavenými spínacími cykly, spínacími časy a teplotami.
Při prvním uvedení do provozu postupujte následovně:
Odstraňte z baterií černý izolační proužek. Zkontrolujte, zda jsou baterie ve správné
pozici. Přístroj se zapne.
1.5V 'AA'

1.5V 'AA'

Jezdec přesuňte do polohy

.

nastavte aktuální čas.
Auto

Auto
Run

A

Volič druhu provozu nastavte do
polohy Stand-by. Poklesne-li
pokojová teplota pod určenou
hranici protimrazové ochrany
(5°C), regulátor spustí topení. Na
displeji se zobrazí .

Trvale
úsporná teplota

Uvedení do provozu s rychlým spuštěním

Pomocí tlačítek

Přejete si trvale vypnutý provoz
(Stand-by) s protimrazovou
ochranou?

Jezdec pro volbu znovu přemístěte úplně napravo do polohy Run , neboť pouze tak
se dá kryt zavřít.
A ).
Volič druhu provozu nastavte na žádaný druh provozu (např.

Návod k obsluze znovu složte, zasuňte pod kryt a ten zavřete.

Je Vám příliš -teplo / -zima?
°C

Těmito šipkovými tlačítky zvýšíte
nebo snížíte teplotu po krocích
0,2°C až o 4°C. Na displeji se
nejdříve zobrazí nově nastavená
teplota a potom znovu aktuální
teplota. Tyto změny budou platné
pouze k nejbližšímu spínacímu
bodu.
Pokud Vám standardní nastavení
nevyhovuje proveďte nastavení
a
v úrovni nastavení.
teplot

Tímto tlačítkem změníte aktuální
teplotu na jinou. Na displeji se
zobrazí buď
, jedná-li se o
přepínání z úsporné teploty nebo
, bude-li se přepínat z normální
teploty. Takže během Vaší
nepřítomnosti můžete regulovat na
úspornou teplotu.
Tyto změny budou platné pouze
k nejbližšímu spínacímu bodu.

Přejete si vyměnit baterie?

Tabulka pro zadání nastavených
hodnot

•

Zapište si své nastavené hodnoty do
následující tabulky. Předtištěná čísla
odpovídají standardním hodnotám.

Spínací časy
A1

A2

6.00

9.00

A3

A4

17.00 22.00

B1
7.00

•

Teplota
B2
23.00 20° C 16° C

•
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Přejete si změnit teplotu nebo budete
po krátký čas nepřítomni?

Tipy k úsporám bez ztráty komfortu

Potřebujete přestavit čas?

•

Vytápějte své prostory na maximálně
21°C.

•

Pomocí
přepínejte na úspornou
teplotu i tehdy, jste-li nepřítomni i jen na
krátkou dobu.
Větrejte pouze krátce, avšak vydatně s
dokořán otevřenými okny.

Jezdec umístěte do polohy času a

Oba spínací cykly (A/B) lze libovolně
nastavit.
Postupujte následovně:
Jezdec nastavte do spínací polohy
(např. A1) a pomocí šipkových
A1
tlačítek
nastavte zvolenou
spínací dobu.
Všechny další spínací polohy
(A2 ... A4 a B1 ... B2) nastavte
podobným způsobem.
Jezdec nastavte na Normální
teplotu a pomocí šipkových
nastavte žádanou
tlačítek
teplotu.
Jezdec nastavte na Úspornou
teplotu a pomocí šipkových

Auto
Run

nastavte žádanou
tlačítek
teplotu.
Jezdec přemístěte zpět do polohy
Auto a zavřete kryt.
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Auto
Run

nastavte
šipkovými tlačítky
nový čas.
Jezdec přemístěte zpět do polohy
Auto a zavřete kryt.

•

Přejete si vrátit zpět standardní
hodnoty?

Dodatečné funkce
Váš regulátor poskytuje dodatečné funkce.
Avšak tyto funkce smí nastavovat pouze
technik.

Současně stiskněte kombinaci

°C těchto tří tlačítek. Provede se

Reset a spínací časy a teploty se
znovu nastaví na své standardní
hodnoty.
Pozor: Všechna individuální
nastavení budou ztracena!
Současně se provede kontrola
displeje, což vypadá takto:

2222Z13

Přejete si zadat své vlastní teploty a
doby vytápění?

Připravte si 2 nové alkalické baterie typu
AA, 1,5V.
Otevřete kryt baterií, vyjměte baterie,
vložte nové a vraťte kryt baterií do
původní polohy.
Nastavená data se uchovají pouze po
dobu max. 1 minuty.
Použité baterie dejte do sběruv.

Objevuje se na displeji symbol

?

Po objevení se tohoto symbolu je nutno
nejpozději do 3 měsíců vyměnit baterie za
nové.

Změny vyhrazeny
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