Bezprzewodowy zestaw PERGO Quickheat

Aby włączyć termostat wciśnij „wł./wył.”
Przełączanie pomiędzy trybem działania i czuwania aktywuje system do pracy wg wprowadzonych ustawień lub wyłącza ogrzewanie (chyba, że aktywowano tryb
przciw-zamrożeniowy).
Aby wyłąćzyć całkowice, należy odłączyć zasilanie.
Dotknięcie dowolnego z pięciu przycisków aktywuje podświetlenie ekranu wyświetlacza na 10 sekund (liczone od ostatniego naciśnięcia).
Ustawienie zegara. Przy włączonym termostacie wciśnij symbol zegara. Wyświetlana godzina zacznie migać. Ustaw godzinę przy użyciu przycisków „↑” „↓”.
Wciśnij symbol zegara ponownie – wyświetlane minuty zaczną migać. Ustaw minuty przy użyciu przycisków „↑” „↓”.
Wciśnij symbol zegara ponownie – zacznie migać dzień tygodnia. Ustaw go przy użyciu przycisków „↑” „↓”.
Wciśnij symbol zegara ponownie aby zapisać ustawiony czas i wyjść.
Ustawianie żądanej temperatury podłogi (FT)
Przy włączonym termostacie ustaw temperaturę przy użyciu przycisków „↑” „↓”. Wyświetlane będą symbole FT i SET. Po 5 sekundach wyświetlacz powróci do
normalnego trybu wyświetlania.
Odczytywanie aktualnej temperatury podłogi
Na wyświetlaczu domyślnie wyświetlana jest temperatura w pomieszczeniu (RT). Ta temperatura jest jedynie wskazaniem i nie wpływa na pracę programatora.
Aby wyświetlić temperaturę podłogi (FT) wciśnij przycisk wyboru trybu „M” raz. Zacznie migać symbol „FT” a na wyświetlaczu pojawi się temperatura podłogi.
Po 5 sekundach wyświetlacz wróci do normalnego trybu i wyświetli temperaturę w pomieszczeniu (RT).
Aktywowanie trybu ochrony przeciw – zamrożeniowej (frost protection mode)
Przy wyłączonym termostacie wciśnij przycisk M na 3 sekundy i za pomocą przycisków „↑” „↓” wybierz jeden z trybów (tryb 00 wyłącza ochronę
przeciwzamrożeniową). Tryb ochrony jest aktywny, gdy na wyświetlaczu pojawia się symbol płatka śniegu.
Przy włączonej ochronie i wyłączonym termostacie system będzie załączał ogrzewanie, gdy temperatura spadnie do 5˚C i wyłączy je po osiągnięciu 7˚C.
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Aktywowanie trybu czasowego (TIMER MODE)
Przy włączonym termostacie przytrzymaj przycisk „M” przez 3 sekundy. Naciśnij „↑” lub „↓” by wybrać poniższe ustawienia:
00 = wyłącz timer
01 = do programowania. Pojawi się symbol zegara.
Wyświetlacz przełączy się do normalnego trybu wyświetlania po 3 sekundach bezczynności.
Możesz teraz ustawić programy ogrzewania. Termostat musi mieć 4 okresy grzewcze dla dni w tygodniu (pn. – pt.) i 4 okresy grzewcze dla weekendu (sb.; nd.).
Programowanie całego tygodnia musi być wykonane za jednym razem w całości. Dla ułatwienia zapisz okresy.
Domyślne czasowe ustawienia fabryczne
w tygodniu (pn.-pt.)
okres 1 od godz. 06:00 – temp. 25˚C
okres 2 od godz. 08:00 – temp. 15˚C
okres 3 od godz. 16:00 – temp. 25˚C
okres 4 od godz. 22:30 – temp. 15˚C
w weekendy (sb.; nd.)
okres 1 od godz. 08:00 – temp. 25˚C
okres 2 od godz. 23:00 – temp. 15˚C
okres 3 od godz. 23:10 – temp. 15˚C
okres 4 od godz. 23:20 – temp. 15˚C
Ustawianie timer’a
Przytrzymaj przycisk z symbolem zegara przez 3 sekundy.
Wyświetli się cyfra „1” oraz symbole dni „Mo Tu We Th Fr”. To oznacza, że możesz zaprogramować godzinę początkową pierwszego okresu dla dni powszednich.
Używając przycisków „↑” „↓” ustaw żądaną godzinę. Zaakceptuj ustawioną godzinę przyciskiem z symbolem zegara a następnie używając przycisków „↑” „↓”
ustaw żądaną temperaturę dla tego okresu. Zatwierdź ustawioną temperaturę przyciskiem z symbolem zegara.
Powtórz ustawianie kolejnych okresów (2, 3, 4) dla dni powszednich.
Po ustawieniu okresów 1-4 dla dni powszednich dokonaj w podobny sposób ustawień dla dni weekendu „Sa Su”.
Zmiana ustawień zaprogramowanej temperatury
Zawsze możesz skorygować zaprogramowaną temperaturę używając przycisków „↑” lub „↓”. Tak wprowadzona zmiana temperatury utrzyma się do chwili
rozpoczęcia kolejnego cyklu timera – termostat powróci do zaprogramowanych ustawień.
Rozwiązywanie problemów
- migająca ikona wskaźnika baterii – wymień baterię.
- brak podświetlenia włączonego wyświetlacza - wymień baterię.
- podłoga nie nagrzewa się – sprawdź, czy kontroler jest włączony (czy świeci się zielona lampka). Jeśli tak, to sprawdź ustawienia zaprogramowanej/ustawionej
temperatury.
- migająca ikona łączności bezprzewodowej – łączność bezprzewodowa została przerwana. Przywróć ustawienia fabryczne.
- wyświetlacz wyświetla wartość „LO” – temperatura poniżej 0˚C.
- wyświetlacz wyświetla wartość „HI” – temperatura powyżej 50˚C.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Wszystkie ustawienia poza godziną i datą zostaną zresetowane. Przy wyłączonym termostacie przytrzymaj przyciski „M” i „↑” przez 3 sekundy. Wybierz „01”
wciskając „↑”.
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