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Lietošanas instrukcija bezvadu telpas termostatam 
 

Darbības taustiņi 
 

Simbols Paskaidrojums 

SET 

Īsi nospiediet, lai pārslēgtu programmas režīmu uz manuālo 
režīmu. Programmas režīmā nospiediet "+" vai "-", lai 
pielāgotu temperatūru, termostats automātiski nonāks 
pagaidu manuālajā režīmā. 

+ Temperatūras palielināšana 

PRG 
Nospiediet, lai iestatītu pulksteni, ilgāk paturot ieslēgsies 
iestatīšanas programma. Lai nobloķētu/atbloķētu taustiņus: 
nospiediet "+" un "-" vienlaikus. 

- Temperatūras samazināšana 

 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 

 

 
Darbības režīmi 

Programmēšanas režīms 
Nospiediet SET, lai pārslēgtos uz programmas režīmu. 5 + 2 programmas funkcija, kas no pirmdienas līdz piektdienai ir 
viena un tā pati iestatījuma vērtība, bet no sestdienas līdz svētdienai ir tā pati iestatījuma vērtība (papildus ir 6 + 1 un 
7 dienu funkcija, jūs varat arī atcelt šo programmas funkciju). Katru dienu var iedalīt 6 laika intervālos. Nospiediet un 
paturiet PRG, lai ievadītu programmas iestatīšanas režīmu, pēc tam īsi nospiediet PRG, lai pārslēgtos, nospiediet "+" 
vai "-", lai pielāgotu vērtību. 
 
Manuālais režīms 
Nospiediet SET, lai atvērtu manuālo režīmu, nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību. 
 
Pagaidu manuālais režīms 
Programmas režīmā nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību, tas automātiski nonāks pagaidu manuālajā režīmā. 
 
Nosūtīšanas stāvoklis termostatam 
- Sūtīt vienu reizi 20 minūtēs 
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 
- Pārslēdziet izejas stāvoklis 

Izveidojoties savienojumam, displejā spilgti iedegsies  simbols. Traucējumu gadījumā, simbols mirgos. 

 
Papildus iespējas 

Papildus iespējas var iedalīt divās grupās 
 
1. REŽĪMS: 
Turiet vienlaikus nospiestu SET un “+” 3 sekundes, tas parādīs A1 - A9, pēc tam nospiediet SET, lai pārslēgtos starp šīm 
iespējām. 
 
Temperatūras izlīdzināšana (A01) 
Diapazons: -9°C ~ 9°C, pieaugums: 0.5°C. Sakarā ar uzstādīšanas vietu un gaisa konvekcijas koeficientu telpā, ir 
nepieciešams kalibrēt vai kompensēt pašreizējo telpas temperatūru, izveidojot testa temperatūru atbilstībā ar 
izpildmehānisma temperatūru. 
 
Diferenciālā temperatūra (A02) 
Diapazons: 1°C ~ 5°C: 
1) Ja iestatītā temperatūra ir augstāka vai vienāda ar iekštelpas temperatūras un sākuma diferenciālās temperatūras 
summu, sildīšanas iekārta ieslēgsies. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:IEC5009_Standby_Symbol.svg
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2) Ja iekštelpu temperatūra ir augstāka vai vienāda ar iestatīšanas temperatūras un sākuma diferenciālās 
temperatūras summu, apkures iekārta izslēgsies. 
 
Tastatūra (A03) 
0 nepilna bloķēšana: visi taustiņi ir bloķēti, izņemot ieslēgšanās-izslēgšanas taustiņu; 
1 pilna bloķēšana: visi taustiņi ir bloķēti, ieskaitot ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu. 
 
Augstas temperatūras aizsardzība (A04) 
Diapazons: 35 ~ 70°C. Kad zemākā iestatījuma temperatūra ir 35°C, nospiediet “-”, tas parādīs “- -”, tad šī funkcija tieks 
atcelta. Ja iekštelpu temperatūra ir augstāka nekā augstās temperatūras aizsardzības vērtība, apkures iekārta tiks 
pārtraukta. Noklusējuma vērtība ir 45°C. 
 
Zemas temperatūras aizsardzība (A05) 
Diapazons: 5 ~ 10°C. Ja visaugstākā iestatītā temperatūra ir 10°C, nospiediet “+”, tas parādīs, “- - ”, tad šī funkcija tieks 
atcelta. Ja iekštelpu temperatūra ir zemāka par zemās temperatūras aizsardzības vērtību, apkures iekārta tiks 
pārtraukta. Noklusējuma vērtība ir 5°C. 
 
Temperatūras zemākās robežvērtības iestatīšana (A06) 
Diapazons: 1°C ~ 10°C 
 
Temperatūras maksimālās vērtības iestatīšana (A07) 
Diapazons: 30°C ~ 70°C 
 
Nedēļas programmas izvēle (A08) 
MON TUE WED THU FRI SAT SUN: 7 dienu programma 
MON TUE WED THU FRI SAT: 6 + 1 programma 
MON TUE WED THU FRI: 5 + 2 programma 
“- -” programma tiks atcelta. 
 
Raiduztvērēja pārbaude (A09) 
10 sekunžu laikā pēc raiduztvērēja ieslēgšanas, īslaicīgi nospiediet taustiņu “+”, pārbaudiet uztvērēju. 
 
2. REŽĪMS: 
Turiet vienlaikus nospiestu PRG un “-” 3 sekundes, tas parādīs B1 – B3, pēc tam nospiediet SET, lai pārslēgtos starp šīm 
iespējām. 
 
Versijas numurs (B01) 
Versijas numurs 1.0 
 
IP augstā iestatīšana (B02) 
Nospiediet "+" vai "-" taustiņu, lai pielāgotu iestatījuma vērtību (0 ~ F F) 
 
IP zemā iestatīšana (B03) 
Nospiediet "+" vai "-" taustiņu, lai pielāgotu iestatījuma vērtību (1 ~ F F) 
 
Ierakstīt raiduztvērēja IP adresi (B04) 
10 sekunžu laikā pēc raiduztvērēja ieslēgšanas, nospiediet taustiņu "+", lai nosūtītu adresi 
 
Vārsta kontroles iespēja (B05) 
0 nozīmē, ka vārstu kontrolē termostats; 
1 vārsts netiek kontrolēts ar termostatu, tas vienmēr ir aizvērts. 
 
Kaļķakmens noņemšanas funkcija (B06) 
0 aizvērts, 1 atvērts 
Pretaizsalšanas funkcija: ja vārsts nepārtraukti ir izslēgts 100 stundas, tas tiks atvērts uz 3 minūtēm. 
 
°C vai °F (B07) 
Celsija grāds vai Farenheita grāds. 


