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Uwagal w zvĘku z możliwościąwysĘpot"Jania w obwodach
regulatoń napięcii 230VAC, nrcntaż iego może być wykonyrłlany

Reg ulatar temperatury z czujńkiem podłogawyn

wyĘcznie przez osoby upmwnione.
liermostatjest przystosowany do montaźuna śeianie lubwpu§zee w
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Uniwersalny do ognewania
podłagowego.

oB&ł.lGl

znajdująpesĘ w
rozchylaiąc obudowę r.azdzielić termostat na
pomocy
dwie Ózę§ci. Tylną ez$ć naleĘ przymocowaó do ściany prry
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Termostąt ten posiada 3 Ęby pracy czyli:
Dżenny komfoń - u§blviany przez uĄćkownika
2. Nocne obniżenie temperafury - ustawiane przez użytkownika
3, oc-hrona antyzamrożeniowa - ufrąfmywanie temperafury na po.-- ziomie 7oC (§tosowane jako wlĘczenie ogcewania w okre_gĘ_
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I}ane iecha*;zre:
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izę-Sii obudowy
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iołt O* Ż *t ęiami tat<, aby przdwodY z niej wystające znalaz! się w wy_
cńciu Mnq cięsci oUudo,irY. Pzewody powinny wystawać ze ściany nie
ń'ęŃńiz d cm, gOyz w przeciwnym fazie urldnione może być zamknięcie onudowy teńnóstatrl. Po odizolowaniu żyłprzevodu sterującego, 1aiół ieso końce podĘczyć do większej kostki zaciskowej, starannie dokęcaiió wkrętv zaciskowe. Przy podĘczeniu czujnika zewnęfznego,
ko-nie jegd ńależy podĘczyć do mniejszej kostki zaciskowej,
-ułatwłe
ńómaz- pŻewodów do koslki zaciskowej rnożna wy§unni
naeiórońanicpMkę tio KóĘ jest przymocowana kostka i przykrę§e pńwoav t łriraią" plyłĘ wrĘce" PqgĘdort,y§chernat podĘczenia
dó ńaty gzejnej ie§t widoczny na rys.5

Baterie alk. 2x 1,5Y
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Zakes regutaci temp. podłogi
Dokładnośćpomiaru temp.
Histereza
Stopień oórony
Przewód czujnika

opls pRtrcl§kottl

Przycisk ternp. ćziennej "+"
2. Przycisktemp. nocnej Ł"
3. Pr4ycisktemp. antyzamr. "OFF"
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figitime 1000 jest prostym elektsonicmym termostatern uryposaźorrym w canjnik temperatlry maiduĘcysię na zewnąt-u,
Je§t on przeYYidziany do w§pófracf piecami gazowymi, z przewodami oraz matami grzewczymi stosowanymi do ogrzewania podłogowego lub innymi urządzeniań grzewczymi sterowanymi sygna-
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Rys.3 lMdok tylnej ściankipo
vyrjęciu płytki z kostkami

Rys.2 \Mdok rozchylanej
obudowy
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Po podĘczeniu przewodów, naleł udołó baterie do częściprzedniej
zv*'acaiąc uwa§ę na kierunek ulożenia bateńi.
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TE§T REGULATORA
UtlAGA l

Bat6ńe {obie} powinny być ubżone łr, brn §arnym kierunku
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Rys,4 tMdok przedniego panel(i
z whżonymi baieriami LR6

Prżytrzymując przez 5 sekund przycisk "OFF" można wĘczyć test
reoulatori, ńorv bóałłara na sprawdżenie poprawności działania obwodu
działaniu na LCD
fi;i.;inii" ilzńtńetaczi LCD. Przyilriwidłowym
sJyiowinnv poiawiać się wszystkie segmenty braz powinno być wylalnt9
;;;i;; 'pEń.r;nie przetaZni*a.-TestńĘcza się przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PoGLĄDovirY SGHEMAT PoDŁĄczENlA
kostka aacbkowa termo§tafu

Po ułłożenłubaiefii rnożfla załnkną§ obudoulę nasuwając przednł panel
na prrykęconą już tylną ściankęi docisnąć gómą kawędź do momentu
zafrzaśnięcia obudovrry. Następnie naleł domlmąć dolną krawędź obudowy idokęcić 2 wkęty zamykające obudowę.
Przy wymianie baterii, termostat podk4ymuje wszystkie nastawy przez
ok.60 sekund. Aby nie bylo konieczności iń ponownego wprowadzania,
należy zakończyć Wymianę w przeciąru tego cza§u.
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Kostka euinika

g!/1Ą§Ą !_padłłlęwymianłr łralerii naleły odĘczyeoazasilani+
230VAC unądzenie do któego jest podĘczony regulator !

oB§ŁUGA TERMoSTATU

Terrnostat moż e

przez uĄfkowtlika (dzienną i nocną ) lub staĘtemperafurę antyzamroźeniową 7oC. Kiedy nie jest konieczne og,rzewńie pomieszczenń.
Mogą być one pzeĘczane jednym naciśnięciem przycisku.
Da^ przykładu ternpęratrrra dzi,ennego komfońu rnoże być usławiona
na 21"C, natomiasttemperatlra nocnego obniźenia na 1fC. Temperafury te są zapamiętywane i prry pomory jednego naciśnięcia np. rano i wieczorem, szybko moźemy zmienić akfu alnie utrzymywaną temperatufę,
Aby ustawić dziennątemp. należy przyfzymać przycisk'+" do momenfu kiedy wskażnik temp. zacznie pulsować, wtedy przyciskami + l wprowadzić żądanąwańośó temperafury i zatwierdzić przyciskiem OFF.
Analogicmie temperaturę nocną ustawia się pąfizymując prźycisk "-" .
Aby z kolei wybraó, która temperafura ma być w danym okresie ufzyrnyWana, należy krótko nacisnąć vr*aściwy przycisk, '+" dla dziennej temp.,
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Pzerród gzewc:yr,/

utzyrrryać 2 różne lernperafury, lćóre są nastawione

dla nocnej i "OFF" dla antyzamrożeniowej.
Na wyświedaczu LCD pojawi się ikona symbolizująca wybranątemperafurę,
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KARTA GWARANCYJNA
Typ uzadzenia: Digitime 1000
Nrfabryczny:

Data§pęedaży:
WARUNKłGWARAł,łCJł:
*C)kes owarancii wynosi 24 miesiące.
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tb-iói. i, śrłó-a;;ńń powstałe w wyn ku nieprawidło
wego podłączenió i ńiózgodnego z instrukcją użytkowania oraz uszKo
dzenła mec-fEfliczfie.
'Reklamacie Dlzvimowane są u dystrybutora.
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t'erminie 14 dni

od dnia dostarczenia do serwisu

.roboczych

Karta gmrarąncryjna ważna z dowodem zakupu,

