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1 Despre acest document
Vă mulţumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

▪ Păstraţi documentaţia pentru consultare ulterioară.

Public ţintă
Utilizatori finali

Set documentaţie
Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
este format din:

▪ Manual de instalare:
▪ Instrucțiuni de instalare

▪ Format: Hârtie (furnizată împreună cu kitul)

▪ Manual de exploatare:
▪ Instrucțiuni de instalare

▪ Format: Hârtie (furnizată împreună cu kitul)

Cele mai recente versiuni ale documentației furnizate pot fi
disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
instalatorului.

Documentaţia originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte
limbi reprezintă traduceri.

2 Termostat de încăpere:
Prezentare generală

Termostatul de încăpere EKRTRB este un termostat digital
programabil, wireless, proiectat pentru a vă ajuta să controlați
sistemul Daikin, unde confortul, simplitatea și economia de energie
merg mână în mână. Se utilizează în principal pentru instalațiile
existente.

Un senzor de temperatură extern opțional (EKRTETS) poate fi
conectat la EKRTRB, pentru a fi folosit fie ca senzor de temperatură
la nivelul podelei, fie ca senzor extern de temperatură ambiantă.

2.1 Butoane
Vedere generală

b
c
d
f

g

a

d
e

a Buton de reducere
b Buton de creștere
c Buton OK
d Butoane de navigare stânga și dreapta
e Buton pentru revenire
f Buton de editare
g Capac de acoperire a butoanelor

Navigare —  
▪ Selectați un mod de exploatare.

▪ În modul de programare, navigați între zilele unui program.

▪ În meniul de parametri, selectați un parametru pe care doriți să-l
modificați.

OK — 
▪ Confirmați o selecție.

▪ Confirmați și salvați modificările parametrilor, programelor sau
datei și orei (LED-ul verde luminează intermitent).

▪ Apăsați scurt pentru a aprinde iluminarea de fundal a
termostatului după ce aceasta se stinge.

▪ În modul OPRIT, apăsați pentru a afișa temperatura și ora
curente.

▪ Anulați funcția de detectare a ferestrelor deschise (dacă este
activată).

Butonul conține un LED care poate oferi informații suplimentare
despre sistem:

Stare LED Semnificație
Roșu, constant Necesar de încălzire
Verde, constant Necesar de răcire
Roșu, luminează intermitent Eroare senzor sau baterie
Verde, luminează intermitent Confirmați și salvați modificările

Creștere/scădere —  
▪ Reglați valoarea de referință a temperaturii.

▪ Reglați valorile din oricare dintre meniurile de nivel inferior, din
meniul utilizatorului sau din meniul instalatorului.
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Înapoi — 
▪ Reveniți la o valoare anterioară sau anulați o acțiune.

▪ Apăsați în același timp cu  pentru a activa funcția de blocare a
butoanelor.

▪ Pe ecranul principal, apăsați pentru a naviga rapid între valorile
afișate: valoarea de referință curentă a temperaturii, temperatura
ambiantă, temperatura măsurată de senzorul de temperatură
extern(1) sau procentul de umiditate.

▪ Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a accesa meniul
instalatorului.

Editare — 
▪ În modurile de exploatare normale, țineți apăsat timp de 2

secunde pentru a schimba data și ora.

▪ În modul de programare, apăsați pentru a edita un program de
utilizator.

▪ Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a accesa meniul de
parametri.

▪ Apăsați în combinație cu  pentru a activa sau a dezactiva
funcționalitatea de blocare a butoanelor.

2.2 Pictograme de stare
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a Mod Reversibil
b Mod Temporizator
c Mod Vacanță
d Mod Confort
e Mod Automat
f Mod Redus
g Mod OPRIT
h Mod Programare
i Număr program sau parametru
j Necesar de încălzire

k Necesar de răcire
l Indicator parametru

m Prevenirea formării de rouă
n Comunicare wireless cu receptorul
o Senzor
p Indicator nivel scăzut al bateriei
q Unitate de temperatură
r Blocare butoane
s Pas program (curent și posibilitate de creare în cadrul

programului)
t Anulare manuală
u Ziua săptămânii
v Programul zilei curente
w Ora sau denumirea parametrului
x Valoarea temperaturii, umidității sau parametrului

3 Funcţionarea

3.1 Data şi ora
După introducerea bateriilor, afișajul termostatului de încăpere va
porni și vă va cere să setați data și ora curente. Acest lucru este
necesar înainte de a putea folosi efectiv termostatul de încăpere.

3.1.1 Pentru a seta data și ora
1 Reglați valoarea selectată curent folosind  și . Valoarea

care este în curs de modificare luminează intermitent.

2 Apăsați  pentru a confirma o valoare.

Rezultat: Termostatul de încăpere comută automat la
următoarea valoare.

3 Setați celelalte valori după cum doriți.

4 După setarea ultimei valori, termostatul de încăpere vă va cere
să confirmați și să salvați modificările. Apăsați pe  (LED-ul
luminează intermitent verde) pentru a salva setările pentru dată
și oră.

Rezultat: Data și ora termostatului de încăpere sunt setate, iar
termostatul de încăpere va afișa ecranul principal.

Valorile sunt setate în următoarea ordine:
1 Ore
2 Minute
3 Ziua săptămânii (1~7 = Luni~Duminică)
4 Numărul zilei din lună (de exemplu, 15 aprilie)
5 Numărul lunii (1~12)
6 An

INFORMAȚIE
Puteți accesa setările pentru dată și oră în orice moment,
în oricare dintre modurile normale de exploatare, ținând
apăsat  timp de 2 secunde.

3.2 Moduri de funcționare
Termostatul de încăpere poate fi setat să funcționeze în mai multe
moduri diferite pentru a vă permite să reglați sistemul în funcție de
necesitățile și preferințele dvs.

Picto
gramă

Mod Descriere

Mod Confort Folosit pentru obținerea unei
temperaturi fixe, la nivel de confort.(a)

Mod Redus(b) Folosit pentru obținerea unei
temperaturi fixe, la nivel redus.(c)

Mod Automat Termostatul de încăpere urmează
automat pașii definiți în programul
selectat (prestabilit sau definit de
utilizator).

Mod OPRIT Oprește funcționarea unității.

Mod Vacanță Folosit pentru setarea unei temperaturi
fixe pe o perioadă lungă de absență.

Mod Temporizator Folosit pentru setarea unei temperaturi
fixe doar pentru o anumită perioadă

Mod Reversibil Folosit pentru setarea modului de
exploatare a unității pentru încălzire
sau răcire (valabil numai pentru
unitățile reversibile).

(1) Doar dacă este instalat EKRTETS.



3 Funcţionarea

Manual de exploatare

4
EKRTRB+EKRTETS

Termostat de încăpere
4P677096-1 – 2021.10

Picto
gramă

Mod Descriere

Mod Programare Folosit pentru selectarea programului
termostatului de încăpere și pentru
crearea sau modificarea programelor
definite de utilizator.

(a) În acest mod, valoarea de referinţă implicită a temperaturii este
de 21°C pentru încălzire și de 24°C pentru răcire.

(b) Dacă modul de exploatare a unității este pentru răcire, modul
Redus acționează ca modul OPRIT.

(c) În acest mod, valoarea de referinţă implicită a temperaturii este
de 17°C pentru încălzire.

3.2.1 Pentru a schimba modul de exploatare
Condiție prealabilă: Vă aflați pe ecranul principal.

1 Folosiți  și  pentru a deplasa cursorul la modul dorit.

2 Apăsați pe  pentru a activa modul de exploatare selectat.

INFORMAȚIE
Modul Reversibil este valabil NUMAI pentru instalațiile cu
unități reversibile. Meniul pentru modul Reversibil este
disponibil NUMAI dacă parametrul 21 (MOde) este setat la
"rEv". Consultați"Pentru a activa modul Reversibil"  [4  7]
pentru informații suplimentare.

3.2.2 Pentru a schimba valoarea de referință
pentru temperatură

Condiție prealabilă: Termostatul de încăpere este în modul Confort

( ) sau în modul Redus ( ).

1 Apăsați pe  sau pe .

Rezultat: Temperatura de pe afișajul termostatului de încăpere
luminează intermitent.

2 Utilizați  și  pentru a seta valoarea de referinţă dorită.

Rezultat: Temperatura se schimbă la valoarea de referință dorită.

3.2.3 Mod Automat

În modul Automat, termostatul de încăpere urmează automat pașii
definiți în programul selectat. În acest mod, următoarele informații cu
privire la programul selectat în mod curent sunt întotdeauna vizibile
pe ecran.

a

b

d

c

a Ziua săptămânii
b Pasul curent în cadrul programului
c Programul zilei curente (bara aferentă orei curente

luminează intermitent)
d Programul selectat în mod curent

În funcție de tipul de pas, termostatul de încăpere va menține

valoarea de referință a temperaturii fie pentru modul Confort ( ),

fie pentru modul Redus ( ) pe durata pasului respectiv. Puteți
utiliza unul dintre programele prestabilite sau puteți crea un program
personalizat pe care să îl urmeze termostatul de încăpere. Pentru a
schimba, modifica sau crea programe, folosiți modul Programare.
Pentru informații suplimentare, consultați "3.2.5  Mod
Programare" [4 4].

Pentru a anula temporar un program
Condiție prealabilă: Termostatul de încăpere este în modul
Automat.

1 Apăsați pe  sau pe .

Rezultat: Termostatul de încăpere comută automat la modul
Temporizator.

2 Selectați durata folosind  și  și apăsați pe  pentru a
confirma.

3 Reglați valoarea de referință dorită folosind  și .

4 Apăsați pe  pentru a porni funcția.

Rezultat: Termostatul de încăpere afișează durata rămasă a

temporizatorului, iar  luminează intermitent cât timp
temporizatorul este activ.

Pentru a opri funcția temporizatorului înainte de sfârșitul duratei,
apăsați pe  pentru a seta durata la no sau folosiți  și  pentru
a comuta la un alt mod de exploatare.

3.2.4 Mod OPRIT

Modul OPRIT vă permite să opriți unitatea. În modul OPRIT,
protecția anti-îngheț integrată (temperatură fixă, 4°C) rămâne
activată.

INFORMAȚIE

În modul OPRIT, puteți în continuare să apăsați pe  pe
termostatul de încăpere pentru a afișa ora și temperatura
curente pentru câteva secunde.

Pentru a reporni unitatea, folosiți  sau  pentru a deplasa
cursorul la un alt mod de exploatare (de exemplu, Automat) și
apăsați pe  pentru a activa modul respectiv.

3.2.5 Mod Programare

Modul Programare este utilizat pentru a selecta programul pe care
doriți să îl urmeze termostatul de încăpere atunci când este în modul
Automat. În plus, modul Programare este folosit și pentru crearea de
programe personalizate, definite de utilizator. Consultați "Programe
definite de utilizator" [4 5] pentru informații suplimentare.

Programe implicite
Termostatul de încăpere este echipat cu 9 programe implicite
(P1~P9) pentru situații standard. Dacă niciunul dintre programe nu
corespunde necesităților dvs., puteți crea un program personalizat.
Consultați "Programe definite de utilizator"  [4  5] pentru informații
suplimentare. Pentru programele prestabilite, consultați
reprezentările grafice de 24 de ore de mai jos.

În funcție de tipul de pas, termostatul de încăpere urmează
valoarea de referință pentru temperatură fie pentru modul
Redus (segment gol), fie pentru modul Confort (segment
umplut).
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P1 – Rezidențial (dimineața, seara și în weekend)

P2 – Rezidențial (dimineața, la prânz, seara și în weekend)

P3 – Rezidențial (ziua și în weekend)

P4 – Rezidențial (seara și în weekend)

P5 – Rezidențial (dimineața, seara și în weekend)

P6 – Rezidențial (dimineața, la prânz, seara și în weekend)

P7 – 7:00~19:00 (program de birou)

P8 – 7:00~19:00 și sâmbătă (program de magazin)

P9 – Weekend (casă secundară)

Pentru a schimba programul activ

Condiție prealabilă: Termostatul de încăpere este în modul
Programare.

1 Folosiți  și  pentru a naviga între programe și pentru a
selecta programul dorit. Puteți alege între P1~P9 (programe
prestabilite) sau U1~U4 (programe definite de utilizator).

2 Apăsați  și  pentru a vedea celelalte zile ale fiecărui
program.

3 Apăsați pe .

Rezultat: Programul este selectat și este acum activ în modul
Automat.

INFORMAȚIE
Dacă selectați un program definit de utilizator, puteți
modifica programul după ce apăsați . Pentru informații
suplimentare, consultați "Pentru a crea sau a modifica un
program definit de utilizator" [4 5].

Programe definite de utilizator
Pe lângă programele prestabilite (P1~P9), puteți defini până la 4
programe personalizate (U1~U4).

INFORMAȚIE
În mod implicit, toate programele definite de utilizator
(U1~U4) urmează valorile implicite ale modului Redus
pentru fiecare zi a săptămânii.

Pentru a crea sau a modifica un program definit de utilizator

Condiție prealabilă: Termostatul de încăpere este în modul
Programare.
Condiție prealabilă: Ați schimbat programul activ la unul dintre
programele definite de utilizator (U1~U4).

1 Apăsați pe  pentru a modifica programul definit de utilizator.

2 Folosiți  și  pentru a regla ora primului pas al programului.

3 Apăsați pe  pentru a avansa la următorul pas al programului.

4 Alegeți tipul de pas pe care doriți să îl programați folosind  și
.

În funcție de tipul de pas, termostatul de încăpere urmează valoarea
de referință pentru temperatură fie pentru modul Redus, fie pentru
modul Confort. Puteți seta individual durata fiecărui tip de pas
(minimum 30 minute).

Simbol Valoare de
referinţă

Semnificație

Primul pas al zilei: în timpul acestui pas,
termostatul de încăpere urmează
valoarea de referință a temperaturii
pentru modul Confort.
Pasul de ieșire (opțional): adaugă un
pas suplimentar la programul curent. În
timpul acestui pas, termostatul de
încăpere urmează valoarea de referință
pentru modul Redus.
Pas de revenire: utilizat în cazul în care
a fost adăugat un pas de ieșire pentru a
indica termostatului să comute din nou la
valoarea de referință pentru modul
Confort.
Ultimul pas al zilei: în timpul acestui pas,
termostatul de încăpere urmează
valoarea de referință a temperaturii
pentru modul Redus.

5 Apăsați pe  pentru a selecta tipul de pas.

6 Reglați ora celui de-al doilea pas folosind  și . Dacă
anterior ați ales să adăugați un alt pas la program, vi se va
cere, de asemenea, să reglați ora pasului de revenire.

7 Apăsați pe  pentru a avansa la următorul pas al programului.
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8 Alegeți tipul de pas pe care doriți să îl programați în continuare.
Din nou, puteți alege să adăugați un alt pas la program sau să
încheiați programul pentru ziua respectivă.

9 Repetați pașii 4-6 pentru oricât de mulți pași doriți să adăugați
la program.

10 Pentru a salva programul, apăsați pe  după ce ați reglat
ultimul pas.

Rezultat: "Copy" apare pe afișaj.

11 Folosiți  și  pentru a selecta:

▪ "no" urmat de  pentru a modifica programul pentru ziua
următoare.

▪ "yes" urmat de  pentru a copia programul în ziua sau zilele
următoare. Folosiți  și  pentru a selecta ziua sau zilele și
apăsați pe  pentru a confirma.

12 Definiți sau copiați programul pentru toate zilele săptămânii și
apăsați pe  în ultima zi (7=Duminică).

Rezultat: "Save" apare pe afișajul termostatului de încăpere,
iar LED-ul  luminează intermitent verde.

13 Apăsați pe  pentru a salva programul definit de utilizator.
Pentru a anula, apăsați pe .

Rezultat: Termostatul de încăpere revine la modul Automat, urmând
programul definit de utilizator care a fost creat.

3.2.6 Mod Temporizator

Modul Temporizator este folosit pentru setarea unei valori de
referință fixe pentru temperatură doar pentru o anumită perioadă.
Când temporizatorul expiră, termostatul de încăpere revine la modul
care era activ anterior.

Pentru a activa modul Temporizator
Condiție prealabilă: Termostatul de încăpere este în modul
Temporizator.

1 Folosiți  și  pentru a seta durata temporizatorului în ore (H)
și/sau zile (d).

INFORMAȚIE
În mod implicit, toate programele definite de utilizator
(U1~U4) urmează valorile implicite ale modului Redus
pentru fiecare zi a săptămânii.

2 Apăsați pe .

3 Utilizați  și  pentru a regla valoarea de referinţă dorită
pentru temperatură

4 Apăsați pe .

Rezultat: Temporizatorul pornește, iar valoarea de referință a
temperaturii este menținută pe durata programată a

temporizatorului. Se afișează timpul rămas, iar  luminează
intermitent pentru a indica faptul că este activat modul Temporizator.
Când expiră temporizatorul, termostatul de încăpere va reveni la
modul în care era anterior.

Pentru a dezactiva temporizatorul înainte de a expira, apăsați pe 
pentru a seta durata la "no" sau pur și simplu folosiți  sau 
pentru a selecta un alt mod de exploatare, întrerupând
temporizatorul.

3.2.7 Mod Vacanță

Modul vacanță vă permite să setați o valoare de referinţă pentru
temperatură fixă (temperatura anti-îngheț) în cazul unei perioade
lungi de absență. Valoarea implicită este de 10°C, dar puteți seta
orice valoare între 0,5°C și 10°C (în trepte de 0,5°C).

INFORMAȚIE
Valoarea de referință pentru temperatură în modul Vacanță
NU este egală cu protecția anti-îngheț integrată în modul
OPRIT, care este o valoare fixă de 4°C.

INFORMAȚIE
În modul de răcire, acest mod acționează ca modul
OPRIT.

Pentru a activa modul Vacanţă
Condiție prealabilă: Parametrul 06 (HG) este setat la temperatura
anti-îngheț dorită în meniul utilizatorului. Consultați "3.4.2  Pentru a
modifica parametrii din meniul utilizatorului"  [4  8] pentru informații
suplimentare.
Condiție prealabilă: Termostatul de încăpere este în modul
Vacanță.

1 Folosiți  și  pentru a seta durata în zile (d).

INFORMAȚIE
În mod implicit, toate programele definite de utilizator
(U1~U4) urmează valorile implicite ale modului Redus
pentru fiecare zi a săptămânii.

2 Apăsați pe .

Rezultat: Temperatura anti-îngheț este menținută pe durata

programată. Se afișează numărul de zile rămas, iar  luminează
intermitent pentru a indica faptul că este activat modul Vacanță.
Când expiră perioada, termostatul de încăpere va reveni la modul în
care era anterior.

Pentru a dezactiva modul Vacanță înainte de sfârșitul duratei,
apăsați pe  pentru a seta durata la "no".

3.2.8 Mod Reversibil

INFORMAȚIE
Modul Reversibil este valabil NUMAI pentru instalațiile cu
unități reversibile.

Modul Reversibil vă permite să selectați rapid modul de exploatare
(răcire/încălzire) al unității dvs. reversibile. Pentru a folosi modul
reversibil, acesta trebuie mai întâi activat în setările instalatorului.
Pentru informații suplimentare, consultați "Pentru a activa modul
Reversibil" [4 7].

Pentru a schimba modul de exploatare al unității
Condiție prealabilă: Pe termostatul de încăpere este selectat modul
Reversibil.

1 Apăsați pe  sau pe .

Rezultat: Modul de exploatare al unității selectat în mod curent
luminează intermitent.

2 Selectați modul de exploatare dorit a unității folosind  sau .

Afișajul termostatului de
încăpere

Modul de exploatare a unității

Hot Încălzire
Cld Răcire

3 Apăsați pe  pentru confirmare.
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Rezultat: Modul de exploatare a unității este setat. În funcţie de
modul selectat, LED-ul  se aprinde verde (răcire) sau roșu
(încălzire).

După setarea modului de exploatare a unității, puteți reveni la modul
în care termostatul se afla înainte apăsând pe . Ca alternativă,
apăsați pe  sau pe .

Pentru a activa modul Reversibil
1 Țineți apăsat pe  timp de 5 secunde.

Rezultat: Vă aflați în meniul instalatorului.

2 Folosiți  și  pentru a selecta parametrul 21 (MOde).

3 Folosiți  și  pentru a seta valoarea parametrului la "rEv".

4 Apăsați  pentru a confirma valoarea parametrului.

Rezultat: Modul Reversibil este activat.

3.3 Alte funcționalități

3.3.1 Blocare butoane
Această funcție blochează butoanele termostatului de încăpere,
prevenind modificările accidentale ale valorilor de referință sau ale
altor setări. Acest lucru este util atunci când termostatul de încăpere
este folosit în zone publice sau în camerele copiilor, de exemplu.
Când funcția de blocare a butoanelor este activă,  se afișează
permanent pe afișajul termostatului de încăpere.

Pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare a
butoanelor
1 Apăsați simultan pe  și pe .

Rezultat: Pe afișajul termostatului de încăpere apare
indicatorul pentru blocarea butoanelor . Butoanele
termostatului de încăpere sunt blocate.

2 Pentru a dezactiva din nou funcția de blocare a butoanelor,
apăsați simultan pe  și pe  din nou.

Rezultat: Indicatorul pentru blocarea butoanelor  dispare de pe
afișaj, iar butoanele termostatului de încăpere sunt deblocate.

3.3.2 Funcția de detectare a ferestrelor
deschise

Dacă este activată, această funcție poate opri funcționarea încălzirii
ori de câte ori termostatul de încăpere detectează scăderi
neobișnuite de temperatură (de obicei din cauza unei ferestre sau
uși lăsate deschise). Această funcție este activată în mod implicit.

Dacă temperatura măsurată scade cu 3°C sau mai mult într-o
perioadă de 5 minute sau mai puțin, termostatul va opri toate
operațiunile de încălzire timp de 15 minute. Dacă temperatura
continuă să scadă după această perioadă inițială, termostatul de
încăpere va înceta operațiunea de încălzire. Ori de câte ori
termostatul de încăpere oprește operațiunea de încălzire,
temperatura de pe afișajul termostatului de încăpere va lumina
intermitent. Puteți anula manual funcția de detectare a ferestrelor
deschise apăsând pe . După anularea funcției, temperatura nu
mai luminează intermitent.

INFORMAȚIE
Funcția de detectare a ferestrelor deschise NU va fi
disponibilă în următoarele situații:

▪ EKRTETS este instalat ca senzor la nivelul podelei
(parametrul 20 – "rEGU" este setat la "FLR").

▪ Termostatul de încăpere este în modul Vacanță sau în
modul OPRIT.

▪ Temperatura scade sub temperatura anti-îngheț setată
în meniul utilizatorului.

▪ Modul de exploatare a unității este setat la răcire (mod
reversibil).

INFORMAȚIE
Dacă este activată, funcția de detectare a ferestrelor
deschise va urmări în continuare temperatura anti-îngheț
(parametrul 06 – "HG" în meniul utilizatorului). Aceasta
înseamnă că termostatul de încăpere va continua
încălzirea pentru a menține temperatura anti-îngheț (în
mod implicit 10°C).

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de
detectare a ferestrelor deschise
1 Țineți apăsat pe  timp de 5 secunde.

Rezultat: Apare primul parametru (rEGU) din meniul
instalatorului.

2 Folosiți  și  pentru a selecta parametrul 33 (Win).

3 Folosiți  și  pentru a schimba valoarea parametrului la yes
(activat, valoare implicită) sau la no (dezactivat).

4 Apăsați pe  pentru confirmare.

5 Folosiți  și  pentru a selecta parametrul 37 (End).

6 Apăsați pe  pentru a ieși din meniul instalatorului.

Rezultat: Funcția de detectare a ferestrelor deschise este activată/
dezactivată.

3.3.3 Prevenirea formării de rouă
În cazul sistemelor reversibile, termostatul de încăpere oferă 2
moduri de gestionare a umidității pentru a preveni formarea
condensului în timpul răcirii.

Pragul procentului de umiditate
Puteți seta o valoare-prag pentru procentul de umiditate. Ori de câte
ori termostatul de încăpere detectează că procentul de umiditate
depășește pragul setat, necesarul de răcire este oprit pentru a
preveni formarea condensului. Ori de câte ori apare această situație,

luminează intermitent pe afișajul termostatului de încăpere. Pentru
a modifica valoarea pragului (valoarea implicită: 55%), setați
parametrul 34 ("rH") la valoarea dorită din meniul instalatorului.

Funcție de prevenire a formării de rouă cu senzor de
temperatură la nivelul podelei
Dacă senzorul de temperatură extern opțional EKRTETS este
instalat ca senzor de temperatură la nivelul podelei, parametrul 35
("dEv") poate fi setat la "yes" în meniul instalatorului, pentru a activa
funcția de prevenire a formării de rouă.

Când este activată, această funcție va compara continuu
temperatura măsurată de senzorul de temperatură la nivelul podelei
cu punctul de rouă. Punctul de rouă este calculat pe baza
temperaturii și umidității din încăpere. Când temperatura la nivelul
podelei scade sub sau se apropie prea mult de punctul de rouă,
necesarul de răcire este oprit temporar pentru a preveni formarea
condensului pe podea. În timp ce funcția de prevenire a formării de
rouă este activă, luminează intermitent pe afișajul termostatului de
încăpere.
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3.4 Meniul utilizatorului
Meniul utilizatorului vă permite să setați parametrii de bază ai
termostatului de încăpere.

3.4.1 Pentru a accesa meniul utilizatorului
1 Țineți apăsat pe  timp de 5 secunde.

Rezultat: Primul parametru (rF INI) din meniul utilizatorului apare pe
afișaj.

Pentru a ieși din meniul utilizatorului, folosiți butoanele de navigare
pentru a selecta parametrul "End" și apăsați pe .

3.4.2 Pentru a modifica parametrii din meniul
utilizatorului

Condiție prealabilă: Vă aflați în meniul utilizatorului.

1 Folosiți  și  pentru a naviga între parametri.

2 Apăsați pe  pentru a selecta parametrul.

3 Modificați parametrul dorit folosind  și .

4 După efectuarea modificărilor, apăsați pe  pentru a salva.

3.4.3 Parametri pentru utilizator

INFORMAȚIE
Unii parametri referitori la funcțiile descrise în acest
manual NU sunt disponibili în meniul utilizatorului și pot fi
găsiți NUMAI în meniul instalatorului.

Parametru Descriere Valori posibile(a)

# Denumire
00 rF INI Mod de configurare radio
01 dEG Unitatea de temperatură

utilizată pe afișaj
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Formatul pentru oră
utilizat pe afișaj

▪ 24H (afișare cu 24
de ore)

▪ 12H (afișare cu 12
ore)

03 dst Schimbarea orei de
vară

▪ yes (activat)

▪ no (dezactivat)
04 AirC Calibrarea senzorului

de temperatură intern.
Consultați "4 Calibrarea
senzorului de
temperatură" [4 8]
pentru informații
suplimentare.

05 AMbC Calibrarea senzorului
de temperatură extern

06 HG Temperatura anti-îngheț
în modul Vacanță

▪ 10°C
▪ Interval: 0,5°C~10°C

07 ITCS Sistem inteligent de
control al temperaturii(b)

▪ yes (activat)

▪ no (dezactivat)
08 Clr ALL Ștergeți setările utilizatorului: țineți apăsat pe 

timp de 5 secunde pentru a reseta toate valorile
de referință și parametrii utilizatorului la setările
implicite.

09 CHAn –
10 VErS Versiune software
11 End Ieșiți din meniul utilizatorului. Apăsați pe 

pentru a ieși.
(a) Valorile implicite apar cu caractere îngroșate.

(b) Dacă este activată, această funcție va activa instalarea în avans
(până la maximum 2 ore) pentru ca valoarea de referință dorită să
fie atinsă la momentul potrivit, conform programului setat. La
fiecare schimbare de program, termostatul de încăpere măsoară
timpul necesar pentru ca instalația să atingă valoarea de referință
pentru a compensa orice diferențe de temperatură care pot
apărea în diferite momente. Acest lucru vă permite modificați
programele fără a fi nevoie să reglați temperatura în prealabil,
deoarece termostatul de încăpere face acest lucru automat.

4 Calibrarea senzorului de
temperatură

Puteți calibra atât senzorul de temperatură intern al termostatului de
încăpere, cât și senzorul de temperatură extern (opțional). Se
recomandă calibrarea senzorilor după instalare. Procedura este
aceeași atât pentru senzorul de temperatură intern, cât și pentru
senzorul de temperatură extern opțional.

4.1 Pentru a calibra senzorul de
temperatură

1 Folosind un termometru, măsurați temperatura din încăpere la
1,5 m distanță față de podea timp de cel puțin 1 oră.

2 Țineți apăsat pe  pe termostatul de încăpere timp de 5
secunde pentru a accesa meniul utilizatorului.

3 Folosiți tastele de navigare pentru a selecta parametrul AirC
sau AMbC, în funcție de senzorul pe care doriți să îl calibrați:
senzorul de temperatură intern sau senzorul de temperatură
extern (opțional).

4 Apăsați OK pentru a modifica parametrul selectat. În mod
implicit, este setat la "no".

5 Folosiți  și  pentru a introduce valoarea măsurată.

6 Apăsați OK pentru a confirma.

Rezultat: Se afișează mesajul "yes", iar valoarea este stocată în
memoria internă a termostatului de încăpere.

Dacă este necesar, puteți șterge valoarea de calibrare stocată
apăsând butonul . Se va afișa mesajul "no", care confirmă faptul
că valoarea a fost ștearsă.

5 Întreţinerea

5.1 Măsuri de protecţie la întreținere
AVERTIZARE
Înainte de a efectua orice activitate de întreținere sau
reparație, opriți funcționarea sistemului folosind termostatul
de încăpere și opriți întrerupătorul circuitului de alimentare.
Consecință posibilă: electrocutare sau rănire.

NOTIFICARE
NU folosiți solvenți organici, cum ar fi diluant pentru
vopsea, pentru a curăța termostatul de încăpere.
Consecință posibilă: deteriorare, electrocutare sau
incendiu.

AVERTIZARE
NU spălați termostatul de încăpere. Consecință posibilă:
scurgeri electrice, electrocutare sau incendiu.
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INFORMAȚIE
În cazul în care murdăria de pe suprafață nu se poate
îndepărta cu ușurință atunci când curățați termostatul de
încăpere, înmuiați laveta într-un detergent neutru diluat cu
apă, stoarceți-o bine și curățați suprafața. După aceea,
ștergeți cu o lavetă uscată.

5.2 Pentru a curăța interfața
utilizatorului

1 Ștergeți cu o cârpă uscată ecranul și alte părți ale suprafeței
interfeței utilizatorului.

5.3 Pentru a înlocui bateriile

Atunci când  luminează intermitent pe afișajul termostatului de
încăpere, înseamnă că bateriile termostatului de încăpere trebuie
înlocuite. Când indicatorul bateriei începe să lumineze intermitent,
înseamnă că termostatul de încăpere va putea funcționa în
continuare timp de aproximativ 30 de zile, după care se va opri
complet.

1 Deschideți compartimentele pentru baterii de pe ambele părți
ale termostatului de încăpere.

2 Scoateți bateriile vechi.

3 Introduceți baterii noi.

4 Închideți compartimentele pentru baterii.

Rezultat: Termostatul de încăpere este gata de utilizare.

INFORMAȚIE
După înlocuirea bateriilor, trebuie să setați din nou data și
ora. Consultați "3.1.1 Pentru a seta data și ora" [4 3] pentru
informații suplimentare.

6 Depanarea
Dacă survine una dintre următoarele defecțiuni, luați măsurile
prezentate mai jos și luați legătura cu distribuitorul.

Sistemul TREBUIE reparat de o persoană calificată pentru
întreținere.

Dacă sistemul NU funcționează corespunzător, cu excepția cazurilor
menționate mai sus și nu este evidentă nici una dintre defecțiunile
menționate mai sus, investigați sistemul în conformitate cu
următoarele proceduri.

Defecțiune Măsură
Afișajul termostatului
este gol, iar termostatul
nu funcționează.

▪ Verificați dacă izolatoarele pentru baterii
au fost scoase din compartimentele
pentru baterii.

▪ Verificați dacă orientarea bateriilor în
compartimente este corectă.

▪ Verificați capacitatea bateriilor și
înlocuiți-le dacă este necesar.

Butoanele termostatului
de încăpere nu
reacţionează la
apăsare.

Verificați dacă este activată funcționalitatea
de blocare a tastelor. Dacă  apare pe
afișaj, apăsați simultan pe  și pe 
pentru a debloca din nou termostatul de
încăpere.

Termostatul de
încăpere nu inițiază
necesarul de răcire sau
încălzire conform valorii
de referință.

▪ Verificați dacă funcția de prevenire a
formării de rouă este activă.

▪ Verificați dacă receptorul este în modul
Automat și nu în modul Manual,
verificând dacă LED-ul butonului de pe
receptor este stins și nu verde.

Defecțiune Măsură
Temperatura din
încăpere nu coincide
cu valoarea de referință
setată pe termostatul
de încăpere.

▪ Recalibrați senzorul de temperatură al
termostatului de încăpere (sau senzorul
de temperatură extern). Pentru
procedura de calibrare, consultați
manualul de instalare.

▪ Contactați instalatorul.
Temporizatorul de
program pornește prea
devreme.

▪ Verificați dacă este selectat programul
corect (P1-P9 sau U1-U4).

▪ Verificați dacă parametrul 07 este activat
în meniul utilizatorului.

Ora și data luminează
intermitent pe afișajul
termostatului de
încăpere.

Setați ora după cum se descrie în"3.1 Data
şi ora" [4 3].

Nu există comunicare
între termostatul de
încăpere și receptor.

▪ Asigurați-vă că receptorul se află la mai
mult de 50  cm distanță față de toate
celelalte dispozitive electrice sau
wireless care pot interfera (incluzând
semnalele Wi-Fi și telefoanele mobile)

▪ Contactați instalatorul.

În cazul în care LED-ul  luminează intermitent roșu:

Defecțiune Măsură

 luminează intermitent
pe afișajul termostatului
de încăpere.

Înlocuiți bateriile termostatului de încăpere.

 luminează
intermitent pe afișajul
termostatului de
încăpere.

Contactați instalatorul (există o problemă la
senzorul de temperatură intern).

luminează
intermitent pe afișajul
termostatului de
încăpere.

▪ Verificați conexiunea senzorului.

▪ Deconectați senzorul de la termostatul
de încăpere și verificați-l cu un
ohmmetru. Valoarea măsurată trebuie
să fie de ~10kΩ.

▪ Contactați instalatorul (există o problemă
la senzorul de la nivelul podelei).

 luminează
intermitent și Err apare
pe afișajul termostatului
de încăpere.

Contactați instalatorul (există o problemă la
măsurarea umidității).

Dacă după verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteți
remedia singur problema, luați legătura cu instalatorul și comunicați-i
simptomele, denumirea completă a modelului de unitate (cu numărul
de fabricație dacă este posibil) și data instalării (menționată probabil
pe cartela de garanție).
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7 Dezafectarea
▪ Bateriile incluse cu termostatul de încăpere sunt marcate cu

următorul simbol:

Acest lucru înseamnă că bateriile NU pot fi amestecate cu
deșeurile menajere nesortate. Dacă sub simbol este imprimat un
simbol chimic, înseamnă că bateria conține un metal greu peste o
anumită concentrație.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate specială de tratare
pentru reutilizare. Dezafectând corect bateriile uzate, veți contribui
la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și
sănătatea oamenilor.
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