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    Instrukcja obs ugi RDD100.1RF

Bezprzewodowy regulator pomieszczeniowy RDD100.1RF mo e pracowa  z bezprzewodowym odbiornikiem do sterowania
wielostrefowego RDE-MZ6. Zestaw w atwy sposób umo liwi zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniu.

RDD100.1RF 1. Wy wietlacz
Symbol sygnalizuj cy konieczno  wymiany baterii

Tryb pracy Komfort
Tryb pracy Ekonomiczny

Tryb pracy Ochrona
Wy wietlanie temperatury w pomieszczeniu, warto ci zadanej

F Temperatura w stopniach Fahrenheit’a

C Temperatura w stopniach Celsius’a

Blokada przycisków aktywna

Wy wietlanie aktualnej strefy
(Domy lnie - strefa 1)
Symbol informuj cy o za czeniu
 ogrzewania
Symbol informuj cy o wy wietlaniu
aktualnej temperatury w pomieszczeniu

2. Przycisk do zmiany trybu pracy

3. Przycisk do zmniejszenia warto ci

4. Przycisk do zwi kszania warto ci

5. Baterie

RDE-MZ6

Odbiornik do sterowania wielostrefowego nale y zamówi
oddzielnie

Czy chcesz aktywowa  blokad  przycisków?
Naci nij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej  7 sekund aby aktywowa  blokad  przycisków. Aby odblokowa , powtórz
czynno . Blokada przycisków nie wp ywa na dzia anie regulatora, natomiast wprowadzanie zmian nie jest mo liwe.

Czy chcesz zmieni  tryb pracy?

!

Mo esz wybiera  dwa tryby pracy: tryb Komfort , tryb Ekonomiczny . Prze czenie pomi dzy trybami nast puje poprzez
naci ni cie przycisku zmiany trybu pracy

Tryb Komfort – wybór spowoduje sta e utrzymywanie warto ci zadanej temperatury trybu Komfort . Zapewnia odpowiedni komfort w
pomieszczeniach gdy budynek jest u ywany.

Tryb Ekonomiczny– wybór spowoduje sta e utrzymywanie warto ci zadanej temperatury trybu Ekonomicznego. Obni a zu ycia
energii gdy budynek nie jest u ywany, np. w nocy.

Uwaga:
Zabezpieczenie przeciwzamro eniowe jest funkcj  zawsze aktywn . Je li temperatura w pomieszczeniu spadnie poni ej 5 ºC,
regulator automatycznie za czy ogrzewanie, a na wy wietlaczu pojawi si  symbol

Rady jak oszcz dza  nie rezygnuj c z komfortu
· U ywaj trybu Ekonomicznego zawsze, gdy budynek jest przez d u szy czas nie u ywany.
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Czy w pomieszczeniach jest za zimno lub za
gor co?

+
–

Aby zwi kszy  lub zmniejszy  warto  zadan
temperatury w pomieszczeniu o 0.5 °C / 1 °F, post puj
nast puj co:
· Wci nij przycisk + lub – zmieni  warto  zadan

tymczasowo.

· Wci nij przycisk  by zapisa  warto  lub
zaczekaj a  program automatycznie powróci do
widoku g ównego.

· Aby ustawi  warto  zadan  temperatury na sta e,
u yj parametrów P05 i P07.
Aby zablokowa  zmian  nastaw, u yj parametrów
P06 i P08.

Czy pojawi  si  symbol  na wy wietlaczu?
Symbol oznacza, e baterie s  wyczerpane. Wymie  je na
dwie nowe alkaliczne baterie typu AAA. Sposób post powania:

· Przygotuj 2 nowe baterie alkaliczne typu AAA 1,5 V
· W przeci gu 1,5 minuty: Wyj  oprawk  baterii z regulatora,

usun  z niej zu yte baterie i w o y  nowe, po czym ponownie
wo y  oprawk  baterii do regulatora.

· Zu yte baterie nale y utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

Czy chcesz po czy  regulator z odbiornikiem?

Prosz  odnie  si  do instrukcji obs ugi urz dzenia RDE-MZ6.

Dyrektywa RED

RDD100.1RF:
· Cz stotliwo  pracy: 433.9 MHz
· Maksymalna moc cz stotliwo ci radiowych: 3.38 dBm

Siemens Switzerland Ltd. deklaruje, e urz dzenie
bezprzewodowe RDD100.1RF jest zgodne z dyrektyw
2014/53/UE. Pe ny tekst deklaracji zgodno ci UE jest dost pny
na stronie www.siemens.com/download?A6V10403583.

Czy chcesz zmieni  parametry?

+
–

Je li chcesz zmieni  parametry, post puj nast puj co:

· Naci nij jednocze nie przyciski + i – i przytrzymaj
przez 5 sekund, a nast pnie pu .

· Wy wietlony zostanie parametr  "P02" .

· Naci nij przycisk + lub – aby przej  do wybranego
parametru.

· Naci nij przycisk  aby odblokowa  zmian
warto ci parametru.

· Naci nij przycisk + lub – aby zmieni  parametr.

· Naci nij przycisk  aby zatwierdzi  wprowadzone
zmiany.

· Mo esz teraz zmieni  inne parametry.
· Po up ywie ustalonego czasu regulator

samoczynnie wyjdzie z trybu zmiany parametrów.

Lista parametrów

Parametr Opis Opis nastaw
P02 Wybór °C lub °F 1 = °C (domy lnie)

2 = °F
P03 Standardowe

wy wietlanie
temperatury

1 = temperatura w
pomieszczeniu (domy lnie)

2 = warto  zadana
P04 Kalibracja czujnika

temperatury
-3…3 °C
z krokiem 0.5 °C
(-6…6 °F, z krokiem 1 °F)
Domy lnie: 0 °C

P05 Warto  zadana trybu
Komfot

5…35 °C, z krokiem  0.5 °C
(41…95 °F, z krokiem 1 °F)
Domy lnie: 20 °C, 68 °F

P06 Zablokowanie zmiany
nastawy trybu Komfort

0 = OFF (domy lnie)
1 = ONà zablokowana i
ustawiona na warto
zdefiniowan  w param. P05

P07 Warto  zadana trybu
Ekonomicznego

5…35 °C, z krokiem 0.5 °C
(41…95 °F, z krokiem 1 °F)
Domy lnie: 16 °C, 61 °F

P08 Zablokowanie zmiany
nastawy trybu
Ekonomicznego

0 = OFF (domy lnie)
1 = ONà zablokowana i
ustawiona na warto
zdefiniowan  w param. P07

P09 Sygnalizator akustyczny 0 = OFF
1 = ON (domy lnie)

P10 Wy wietlanie symbolu
trybu Ochrony

0 = OFF (domy lnie)
1 = ON

P19 Wy wietlanie strefy 0 = brak wy wietlania
(wy cznie trybu RF)
1 = strefa 1 (domy lnie)
6 = strefa 6

P20 Tryb uczenia 0 = OFF (domy lnie)
1 = ON

P21 Okres pomi dzy
skanowaniem
przycisków regulatora
Uwaga: im krótszy
okres, tym krótsza
ywotno  baterii

0.2 = 0.25 s
0.5 = 0.5 s
1.0 = 1.0 s (domy lnie)
1.5 = 1.5 s

P22 Przywrócenie ustawie
fabrycznych

0 = OFF (domy lnie)
1 = Przywró  ustawienia

fabryczne
P23 Informacja o wersji

oprogramowania
Nie ma mo liwo ci
wprowadzenia zmian

http://www.siemens.com/download?A6V10403583
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