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Lietošanas	instrukcija	
	

Displejs	un	pogas	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	

Darbības	taustiņi	
	

Simbols	 Paskaidrojums	

	 Ieslēgšanas/izslēgšanas	poga.	

SET	
1.	Nospiediet,	lai	pārslēgtu	programmas	režīmu	uz	manuālo	režīmu;	
2.	Iestatīšanas	poga,	turiet	nospiestu	3-5	sekundes,	lai	atvērtu	
programmēšanas	iestatījumus.	

OK	

1.	Apstiprina	“SET”	pogu;	
2.	Nospiediet,	lai	iestatītu	laiku;	
3.	Turiet	nospiestu	3-5	sekundes,	lai	iestatītu	vēlamo	temperatūru.	Ja	
vēlaties	aktivizēt	enerģijas	taupīšanas	režīmu,	nospiediet	“SET”	pogu,	tad	
“OK”	pogu,	lai	apstiprinātu	un	izietu.	

ê 
1.	Samazināšanas	poga:	Nospiediet,	lai	samazinātu	iestatījumu	datus;	
2.	Bērnu	bloķēšanas	poga:	Turiet	nospiestu	5	sekundes,	lai	atbloķētu	un	
aizbloķētu	ekrānu.	

é 
1.	Palielināšanas	poga:	Nospiediet,	lai	palielinātu	iestatījumu	datus;	
2.	Ilgstoši	turiet	nospiestu,	lai	sekotu	līdzi	grīdas	temperatūrai.	
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Laika	perioda	programmēšana	

	
1)	Laika	iestatīšana	
	

Nopiediet	 “OK”	pogu	un	 izvēlieties:	Minūtes,	 stundu	un	nedēļas	dienu	 (izvēlētais	 iestatījums	
mirgos)	 nospiediet	 “é”	 vai	 “ê”,	 lai	 iestatītu	 laiku.	 Lai	 apstiprinātu	 un	 atgrieztos	 sākumā,	 vēlreiz	
nospiediet	“OK”	pogu.	
	
2)	Temperatūras	iestatīšana	konkrētam	laika	periodam	

Pirmais	 solis:	 Izslēgšanas	 režīmā	 ilgstoši	 turiet	 nospiestu	 “SET”	 pogu,	 lai	 ieietu	
iestatījumos,	termostats	parādīs	A1	-	AE,	pēc	tam	atkārtoti	nospiediet	“SET”,	lai	pārslēgtos	starp	
šīm	 iespējām	un	 izvēlieties	P1	modeli	 (izvēlētais	 iestatījums	mirgos).	Pēc	tam	nospiediet	“	 	”	
pogu.	
										Otrais	solis:		Ieslēgšanas	režīmā	ilgstoši	turiet	nospiestu	“SET”	pogu,	lai	ieietu	iestatījumos,	
atkārtoti	nospiediet	“SET”	un	izvēlieties	P1,	tad	nospiediet	pogu	“OK”,	lai	apstiprinātu.	Displejā	
parādīsies	“1234567”	(Pirmdiena	–	Svētdiena),	nospiediet	“é”	vai	“ê”,	lai	pielāgotu	sev	vēlamo	
temperatūru	un	vēlreiz	nospiediet	“OK”	pogu,	lai	apstiprinātu.	

						Periods	 													Laika	rūpnieciskie	iestatījumi	 						Temperatūras	rūpnieciskie	
																				iestatījumi	

											1	 																											00:00	–	6:00	 																										15	°C	

											2	 																												6:00	–	9:00	 																										21	°C	

											3	 																											9:00	–	12:00	 																										15	°C	

											4	 																										12:00	–	14:00	 																										21	°C	

											5	 																										14:00	–	17:30	 																										15	°C	

											6	 																										17:30	–	23:30	 																										21	°C	

											1	 																										23:30	–	23:59	 																										15	°C	

	
	

Darbības	režīmi	
Manuālais	režīms	
	

Nospiediet	“SET”	pogu,	lai	pārslēgtos	uz	automātisko	vai	manuālo	režīmu.	Nospiediet	“é”	vai	
“ê”,	 lai	 pielāgotu	 temperatūru,	 termostats	 automātiski	 nonāks	 pagaidu	 manuālajā	 režīmā.	 Kad	
vienas	 stundas	 pagaidu	 manuālais	 režīms	 būs	 aktivizējies,	 termostats	 atgriezīsies	 automātiskajā	
režīmā.	
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Brīvdienu	režīms	

1.	 Ilgstoši	 turiet	 nospiestu	 “SET”	 pogu,	 lai	 ieietu	 iestatījumos,	 un	 izvēlieties 	ikonu	
(izvēlētais	 iestatījums	 mirgos),	 nospiediet	 “OK”	 pogu,	 tādējādi	 aktivizējot	 brīvdienu	 režīmu.	
Nospiediet	“é”	vai	“ê”	un	nomainiet	“OFF”	uz	“ON”,	pēc	tam	spiediet	pogu	“OK”,	 lai	apstiprinātu	
brīvdienu	 režīmu.	 Spiediet	 “SET”	 pogu	 un	 ievadiet	 nedēļas	 dienu,	 tad	 nospiediet	 “é”	 vai	 “ê”,	 lai	
iestatītu	 brīvdienu	 dienas.	 Pēc	 nedēļas	 dienu	 iestatīšanas,	 atkārtoti	 nospiediet	 “é”	 vai	 “ê”,	 lai	
iestatītu	temperatūru.	Apstipriniet	ar	pogu	“OK”.	

2.	Brīvdienu	režīmā,	nospiediet	pogu	“SET”,	lai	temperatūras	pielāgotu	attiecīgajai	dienai.	“01”	
nomainiet	uz	“00”	un	nospiediet	“OK”,	lai	izietu	no	brīvdienu	režīma.	
	
	

Papildus	iespējas	

Izslēgšanas	 režīmā,	 turiet	 nospiestu	 pogu	 “SET”	 3-5	 sekundes,	 lai	 piekļūtu	 papildus	
iespējām.	 Tas	 parādīs	 opcijas	 A1	 -	 AF,	 pēc	 tam	 nospiediet	 “SET”,	 lai	 pārslēgtos	 starp	 šīm	
iespējām	un	lai	iestatītu	datus,	izmantojiet	pogu		“é”	vai	“ê”.	Ja	vēlaties	izmantot	citu	opciju,	
vēlreiz	 nospiediet	 “SET”	 pogu.	 Aptuveni	 5	 sekundes	 pēc	 datu	 iestatīšanas,	 iestatījumi	
automātiski	aizvērsies.	

Simbols	 Iestatījumu	opcijas	 Iestatījumu	funkcijas	 Rūpnīcas	
noklusējums	

A1	 Temperatūras	mērījumu	
korekcija	 -9	+9	°C	

Iestatiet	
temperatūras	

mērījumus	ar	“é”	
un	“ê”	pogu	

palīdzību.	(0.5	°C	
precizitāte)	

A2	 Temperatūras	histerēzes	
kontrole	 0.5	–	5	°C	 1	°C	

A3	 Ārējā	sensora	temperatūras	
histerēzes	ierobežošana	 1	–	9	°C	 2	°C	

A4	 Bērnu	bloķēšanas	funkcija	 0:	daļēja		
1:	pilnīga	 0	

A5	 Ārējā	sensora	augstākā	
temperatūras	robežvērtība	 35	°C	–	70	°C	 45	°C	

A6	
Ārējā	sensora	zemākā	

temperatūras	robežvērtība	
(aizsardzība	pret	aizsalšanu)	

5	°C	–	10	°C	 5	°C	
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A7	 Zemākās	temperatūras	
iestatīšana	 1	–	10	°C	 5	°C	

A8	 Augstākās	temperatūras	
iestatīšana	 20	–	70	°C	 35	°C	

A9	 Darba	programmas	iespējas		

0	=	P1	(Manuāla	
programmēšana)	
1	=	P2	(Pirmsinstalēšanas	
programma)	
2	=	P3	(Pirmsinstalēšanas	
programmēšana)	

P2	

AA	 Kaļķakmens	noņemšanas	
funkcija	

0:	Izslēgt	kaļķakmens	
noņemšanas	funkciju	
1:	Ieslēgt	kaļķakmens	
noņemšanas	funkciju	(Ja	
vārsts	ir	izslēgts	slēgts	vairāk	
kā	100	stundas,	tas	
automātiski	atverās	uz	3	
minūtēm)	

0:	Izslēgt	
kaļķakmens	
noņemšanas	
funkciju	

Ab	 Atmiņas	funkcijas	ieslēgšana	 0:	Ieslēgt	atmiņas	funkciju	
1:	Izslēgt	atmiņas	funkciju	

0:	Ieslēgt	atmiņas	
funkciju	

AC	 Aizsardzība	pret	aizsalšanu	
funkcija	

0:	Izslēgt	aizsardzību	pret	
aizsalšanu		
1:	Ieslēgt	aizsardzību	pret	
aizsalšanu	

0:	Izslēgt	
aizsardzību	pret	

aizsalšanu	

AD	 Sensora	kontroles	iespējas	

N1:	Iebūvētais	sensors	
(Izslēgta		augstas	
temperatūras	aizsardzība)	
N2:	Ārējais	sensors	(Izslēgta		
augstas	temperatūras	
aizsardzība)	
N3:	Iebūvētā	sensora	
temperatūras	vadība,	ārējā	
sensora	robežvērtība		

N3:	Iebūvētais	un	
ārējais	sensors	

AE	 Atgriezties	rūpnīcas	noklusējuma	
iestatījumos	

Parādoties	A0,	turiet	
nospiestu	pogu	“OK”	5	
sekundes,	lai	atgrieztos	
rūpnīcas	noklusējuma	
iestatījumos.	 	
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Atgriešanās	starpība:	ārējā	sensora	 ierobežotais	vārsts	rūpnīcas	noklusējuma	 iestatījumā	
(A4)	 ir	 45	 °C,	 ārējā	 sensora	 kontroles	 atgriešanās	 starpības	 vērtība	 (A3)	 ir	 2.	 Relejs	 pārstāj	
darboties,	 kad	 temperatūra	 sasniedz	 47	 °C.	 	 Ja	 temperatūra	 samazināsies	 līdz	 43	 °C,	 relejs	
turpinās	 strādāt	 un	 sildīt	 (to	 var	 darbināt	 tikai	 tad,	 ja	 iekštelpu	 temperatūra	 ir	 zemāka	 par	
iestatījumu	temperatūru).	

Sensora	 bojājuma	 displejs:	 lūdzu,	 izvēlieties	 pareizo	 iebūvētā	 un	 ārējā	 sensora	 darba	
režīmu,	 ja	 nepareizi	 izvēlēsieties,	 vai	 tiks	 konstatēta	 sensora	 kļūme	 (bojājums),	 ekrānā	
parādīsies	"E1"	vai	"E2".	Termostats	apstāsies,	līdz	traucējums	tiks	novērsts.	

Programmēšanas	režīms	

Termostatam	ir	3	dažādas	programmas	(P1,	P2,	P3):	

P1:	 Manuālā	 programmēšana:	 7	 dienas	 nedēļā,	 6	 periodi	 programmējami	 24	 stundām,	
noteiktam	laikam	attiecīga	temperatūra.	P1	netiks	rādīts	zemākās	temperatūras	sadaļā,	bet	to	
rādīs	augstākās	temperatūras	sadaļā.	

P2:	No	22:00	–	6:00	aktivizējas	enerģijas	taupīšanas	režīms	(17	°C).	No	6:00	–	22:00	ir	komforta	
režīms	(21	°C).	Laiks	un	temperatūra	ir	pēc	noklusējuma.	

P3:	No	22:00	–	6:00	ir	enerģijas	taupīšanas	režīms	(17	°C).	No	6:00	–	22:00	ir	komforta	režīms	
(21	 °C).	 No	 8:00	 –	 16:00	 atkal	 ir	 enerģijas	 taupīšanas	 režīms	 (17	 °C).	 No	 16:00	 –	 20:00	 ir	
komforta	režīms	(21	°C).	Laiks	un	temperatūra	ir	pēc	noklusējuma.	

Nedēļas	nogalē:	No	22:00	–	6:00	aktivizējas	enerģijas	taupīšanas	režīms	(17	°C).	No	6:00	–	22:00	
ir	komforta	režīms	(21	°C).	Laiks	un	temperatūra	ir	pēc	noklusējuma.	

	


