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URUCHOMIENIE

MONTAŻ REGULATORA

Gdy regulator temperatury jest zainstalowany i zasilany, jego  załączenie następuje przez przełączenie przycisku z lewej strony 
z pozycji „O” na „I”. Następnie rozpoczynamy ustawianie  parametrów.

Wybór języka;
Należy wybrać preferowany język działania. Języki w  regulatorze: angielski,  
polski, francuski,  niemiecki, holenderski, rosyjski, norweski, szwedzki, duński,  
fiński, rumuński.

Menu → Setting→ Language→ wybieramy strzałkami pionowymi język, np. pol-
ski → Zastosuj (Apply)

Domyślny ekran po ustawieniu przedstawia się następująco:

1 Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym 
 przyłączonym do odpowiedniego obwodu instalacji stałej budynku.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
3. Zamontować regulator RTD-01 w pomieszczeniu zgodnie ze wskazówkami:
 A/ Zdjąć górną część regulatora delikatnie naciskając zakładki po obu stronach termostatu (ostatnie dwa rowki od spodu 

wewnątrz otworu,). Patrz na zdjęcie oznaczone strzałkami: 

 
  Zdjąć ramkę.

 B/ Do dolnej części regulatora (montowanej w puszcze) należy wpiąć przewody elektryczne obciążające układ . Patrz: 
schemat podłączenia regulatora. Przewód czujnika podłogowego musi być zamontowany do listwy zaciskowej - w przeciw-
nym wypadku regulator wyłączy ogrzewanie i wyświetlacz pokaże błąd. wskazując problem czujnika podłogowego.Izolacja 
podstawowa przewodów elektrycznych wpinanych do regulatora powinna być ściągnięta na długości do 4 mm.

 C/ Włożyć podstawę regulatora w puszkę instalacyjną. Przy użyciu dwóch śrub montażowych zamontować podstawę zasi-
lania w puszcze instalatorskiej. Wypoziomować regulator i dobrze dokręcić obie śruby. 

 D/ Założyć ramkę.
 E/ Poprawnie dopasować i ostrożnie wpiąć do części regulatora w puszcze część wierzchnią. Docisnąć ją do momentu 

zatrzaśnięcia obu części. 
4  Załączyć obwód zasilania.
5.  Sprawdzić działanie regulatora oraz instalacji.
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URUCHOMIENIE CD.

OGÓLNE DZIAŁANIE

TRYB DZIAŁANIA;

Regulator ma fabryczne ustawienia. 
Można również wybrać inne tryby działania wg własnych potrzeb zmieniając następujące ustawienia:
-Tryb wakacyjny;
Menu → Święta (Holiday). Następnie strzałkami wybieramy początek i koniec okresu wakacyjnego oraz nastawiamy tempera-
turę. Zatwierdzamy ikoną OK.
-Tryb ręczny;
W celu ominięcia bieżących nastaw na ekranie dotykamy interesującą nas pozycję i strzałkami góra/dół dokonujemy zmiany: 
Zatrz. (Hold). Naciskając ikonę OK wprowadzamy zmianę trybu na stałe. W celu powrotu do nastaw poprzednich zamiast ak-
ceptacji należy nacisnąć przycisk Quit 

-Tryb zabezpieczenia przed mrozem;
Tryb utrzymuje minimalną temperaturę dla ochrony przed mrozem (5÷8 °C - wartość nieustawna).  Wyłączenie zasilanie prądu 
powoduje wyłączenie tej funkcji i powrót do funkcji 7 dniowej. 
Włączenie następuje przez naciśnięcie przycisku z prawej strony regulatora przez 5 sekund. Na ekranie pojawi się ikona:

Wyłączenie następuje przez naciśnięcie tego samego przycisku przez około 5.

Blokada dla dzieci;
Funkcja służy do zablokowania wyświetlacza w celu uniemożliwienia wprowadzenia niepożądanych zmian ustawień regulatora. 
Blokadę uruchamiamy krótkim naciśnięciem przycisku z prawego boku regulatora.  Na górze wyświetlacza (środkowa część) 
pojawi się ikona kłódki.

Odblokowanie  następuje przez ponowne naciśnięcie tego samego przycisku.
Blokada załącza się automatycznie po około 2 minutach od zakończania działań na regulatorze.

W różnych funkcjach chcąc powrócić do poprzedniego kroku naciskamy przycisk „Powrót”.
W przypadku braku zasilania elektrycznego ekran wyświetlacza gaśnie i powraca do stanu pracy po włączeniu zasilania.

W zależności od typu aplikacji pod Menu zatwierdzenie lub przejście do następnego kroku następuje przez naciśnięcie „Zastosuj” 
lub „OK”
Jeżeli podczas ustawiania regulatora nie przyciśnie się przez około 1 minutę żadnego przycisku to powróci on do ekrany główne-
go. Jeżeli wprowadzone nastawy nie zostały zatwierdzone to nie zostaną zachowane w  pamięci regulatora.
Z każdego ustawienia, aby powrócić do ekranu głównego należy nacisnąć pod wyświetlaczem przycisk 
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