Sembollerin anlamlar

tr
Kullan m Talimatlar
REV200

Pilleri de tirin
Ekran kilidi

h
d

Is tma aktif

24-saatlik i letme modla :

Tatil program aktif
Uzaktan operasyon aktif
(ba lant varsa)
Oda s cakl

Devreye alma ve h zl kurulum
3.

2211Z25

2.

Zaman ayar

pucu: programlamay kolayla
ayr labilir.

tma periyodu

2

tma periyodu

3

tma periyodu

rmak için, kontrol ünitesi taban ndan

1.
2.
3.

Kontrol Ünitesini taban ndan ç kar n
Pil bölümünün kapa
aç n
Pillerin üzerindeki siyah geçi sekmesini ç kart n. Kontrol ünitesi kendi kendini açacakt r.

4.
5.

Zaman ayar butonunu seçin.
Ok tu lar yard yla saati ayarlay n. Uzun zamanl basma ekran n h zlanmas sa lar. Tu a tekrar tekrar basarak durdurulabilir.
5 saniye sonra ekran otomatik olarak ilk çal ma moduna dönecektir. Ayn duruma zaman ayar butonuna dokunularak tekrar
geçilebilir.

6.

4. Zaman ayar butonu

1

REV200 arkadan ayd nlat lm ekrana sahiptir. Ayarlar ekrana dokunularak yap r, ekrana dokunuldu unda ayn zamanda ekran
yanar.

Pilleri Aktive Etme
1.

saat
Gün

5. Ok tu lar
7.

Gün seçimi yapmak

8.

Kö esinde siyah üçgen bulunan gün ayar butonuna bas z.
Ekran sadece günleri gösterecektir. Günü seçin (1=Mo, 2=Tu,
vs).
5 saniye sonra ekran ilk çal ma moduna dönecektir. Ayn duruma gün ayar butonuna dokunularak tekrar geçilebilir.

6. Gün ayar butonu
Is tma periyotlar

9. Çal ma modunu seçme:

n çal ma modunu seçme

Çal ma modu

Is tma periyotlar
07:00 – 23:00
06:00 – 08:00 17:00 – 22:00
06:00 – 08:00 11:00 – 13:00 17:00 – 22:00

7günlük çal ma modu

24-saatlik çal ma modu 1 den 3’e

Kendi anahtarlama program

seçmek mi istiyorsunuz?

Mo – Fr:
(1...5)

Sa + Su:
(6+7)

7-günlük çal ma modu
Haftan n her günü için ayr anahtarlama ekli seçebilirsiniz. Haftan n
her günü ayr ayr seçilebilir.

7-günlük çal ma modu
2.Gün ayar butonu

Auto
1...7

4.Anahtarlama zaman ayar butonlar
5. Ok tu lar

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

3. 24-saatlik çal ma modlar
1. 7-günlük çal ma modlar

7-günlük çal ma modu butonuna dokunun (Auto 1...7).
Programlamak istedi iniz günü seçin.
3 ayr 24-saatlik çal ma program ndan birini seçip dokunun.
Zaman de tirmek istedi inizde anahtarlama zaman butonuna
dokunun. Anahtarlama zaman butonu ve saat ayar üzerinde ilgili gösterge yan p sönmeye ba layacakt r.
Ok tu lar kullanarak anahtarlama zaman de tirin.
cakl k ekran na dokunun
Ok tu lar kullanarak s cakl k ayar de tirin.

pucu: Her günü ayr ayr seçerek ayarlar kontrol edin.

6. S cakl k ekran
24-saatlik çal ma modu
24-saatlik çal ma modu

Bu mod, ayn anahtarlama eklinin her gün için kullan lmas anlam na gelir. Ayr ayr gün ayar yap lamaz.
2. Anahtarlama zaman ayar butonlar
1.
2.
3. Ok tu lar
3.
4.
5.

4.

cakl k butonu

3 farkl 24-saatlik çal ma modundan birini seçip, dokunun.
Zaman de tirmek istedi inizde anahtarlama zaman butonuna
dokunun. Anahtarlama zaman butonu ve saat ayar üzerinde
ilgili gösterge yan p sönmeye ba layacakt r.
Ok tu lar kullanarak anahtarlama zaman de tirin
cakl k ekran na dokunun
Ok tu lar kullanarak s cakl k ayar de tirin.

1. 24-saatlik çal ma modlar
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Oda s cakl k seviyesini de

tirmek mi istiyorsunuz?
Seviye butonu
<<<<<<<<<<<<

Seviye butonu ile mevcut oda s cakl seviyesini k sa bir periyot için
de tirebilirsiniz. Aktif seviye ekranda belirecektir :
ya da . Bu
fonksiyonu dairede kimse bulunmad nda s cakl k seviyesini düürmek için kullan n.
De im sadece bir sonraki anahtarlama noktas na ula ana kadar
aktif olacakt r.

Oda s cakl k seviyesini de
istiyorsunuz?

tirmeden sürekli bir çal ma

Gerekli sürekli çal ma modunu seçin. lgili s cakl k seviyesi ayarlanacakt r..

3. Ok tu lar
Sürekli normal s cakl k
Sürekli ekonomi s cakl
Sürekli OFF(stand by) ve donma korumas
Bu geçerli de erleri de

2. S cakl k tu lar

1. Çal ma modu butonu

Tatile mi gidiyorsunuz?
2. 24-saat butonu
3. Ok tu lar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Çal ma modu butonu

4. cakl k butonu

tirmek mi istiyorsunuz?

stenen sürekli çal ma modunu seçin.
cakl k butonuna dokunun.
Ok tu lar kullanarak s cakl de tirin.

Uzun süre evde olmayacaksan z, olmayaca
z zaman aral
ayarlayarak ekonomi s cakl na geçebilirsiniz.

Tatil fonksiyonunun aktivasyonu
4. Ba lang ç günü

1.
2.
3.

Geçerli de er
21 °C
16 °C
5 °C

Tatil fonksiyonu görüntüleme ve iptal etme
2. Ok tu lar

Çal ma modunu seçin. «Economy temperature».
24-saat butonuna dokunun.
Olmad
z gün say
girin. (0..99).
Tatil periyodunun ba lang ç gününü önceden seçin (1…7)
cakl k butonuna dokunduktan sonra ok tu lar kullanarak
mevcut ekonomi s cakl k de erini de tirin.
8 saniye sonra ekran otomatik olarak ilk çal ma moduna dönecektir. Ayn duruma zaman ayar butonuna dokunularak tekrar
geçilebilir.

Ekranda günlerin say lar ve tatil sembolü gösterilmeye devam edecektir. Her gece yar , sayaç bir gün eksiltecektir. Sayaç “00“ de erine ula
nda, önceki programa otomatik olarak geçilecektir.
Tatil program
1.
2.
3.

iptal etme:

24-saat butonuna dokunun.
Ok tu lar kullanarak “00“ de erine ayarlay n..
8 saniye sonra ekran otomatik olarak ilk çal ma moduna dönecektir. Ayn duruma 24-saat butonuna dokunularak tekrar geçilebilir

24-saat butonu

Fabrika ayarlar na dönmek mi istiyorsunuz?

Sa üst kö ede bulunan Reset butonuna en az 3 saniye bas tutun.
Bu, tüm ayarlar resetleyecek ve saati varsay lan ayarlara döndürecektir. 3 saniyelik resetleme zaman s ras nda, ekran tamamen aynlanacakt r. Bu ekran n do ru çal
gösterir
Not: Her resetlemeden sonra her bir ayar ör. saat, anahtarlama zamanlar , s cakl klar. vs tekrar girilmelidir.
Reset butonu

Ekran n temizlenmesi / bak
Kontrol ünitesini temizleme için antistatik bez veya kimyasal temizleme maddesi içermeyen yumu ak nemli bir bez kullan z Ekran
temizlemek için çal ma alanlar kilitlenebilir.

Açma: Sa üst kö ede bulunan Reset butonuna maksimum 1 saniye bas n:
ekranda belirecektir ve tüm di er göstergeler kaybolacakt r. Arkadaki di er tüm fonksiyonlar çal maya devam ederken,
çal ma alanlar n hepsi devre d kalacakt r.
Kapama: Sa üst kö ede bulunan Reset butonuna maksimum 1 saniye bas n.
Ekran n kapat lmas ayn zamanda ba kalar n izinsiz müdahalesini
de önleyecektir.

Reset butonu

Ekranda

sembolü mü ç

yor?

Bu sembol ekranda belirdi inde pilleri 3 ay içerisinde de
rekmektedir.
1
3

2211 Z35

2

4

tirmeniz ge-

Not: Ayarlar piller de tikten sonra maksimum 1 dakika boyunca korunur.
Ekran ayd nlatmas s k aral klarla açmay n, bu pil ömrünü
salt r.
1.
2.
3.
4.

2 yeni AA, 1.5V, alkali pil al n
Butona basarak kontrol ünitesini aç n ve taban ndan ay n.
Pilleri de tirin.
Kontrol ünitesini yukar ya sabitleyin, a
do ru itin ve tabana
yerle tirin.
Eski pillerinizin do ru ekilde imha edildi inden emin olun!
Pil ömrü yakla k 2 y ld r.
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