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LV  Lietošanas instrukcija RDE100..
RDE100.. – nepārtraukta automātiska uzstādītās temperatūras uzturēšana telpā un tās atspoguļošana 
uz displeja. Tam paredzēti komutācijas šabloni, kurus var pielāgot Jūsu vajadzībām.

1. Displejs

Nepieciešams 
nomainīt baterijas 
(tikai versijā ar 
baterijām) 

Laiks

Pretsasalšanas 
funkcijas (ieslēgta) 

Rīts: 12 stundu formāts 
Vakars: 12 stundu formāts

Auto Taimera režīms Apstiprinājums 
Saraksta apskatīšana 
un rediģēšana F Telpas temperatūra 

Farenheita grādos

Režīms "Komforts" C Telpas temperatūra 
Celsija grādos

Režīms "Ekonomiskais" Taustiņu bloķēšana 

Izeja Telpas temperatūra, 
iestatījums, u.c.

Ārējā pieeja slēgta Sildīšana IESL. 
Nedēļa: 1 = Pirmdiena 

7 = Svētdiena 
Pastāvīgās temperatūras 
iestatīšana
Laika iestatīšana

Brīvdienas iestatīšana 

Taimera līnija 

Esošā telpas 

temperatūra 

2. Mode - Darba režīma taustiņš
3. Set - Iestatīt
4. OK

5. Vērtības samazinājuma taustiņš
6. Vērtības paaugstinājuma taustiņš
7. Bateriju turētājs

Vēlaties izmainīt laiku un datumu? 
 set 

 ok 

 + 
 – 
mode 

Izdariet sekojošas darbības: 
• Nospiediet set un izvēlieties
• Nospiediet ок un laiks sāks mirgot
• Izmantojiet + un - laika iestatīšanai
• Nospiediet ок lai apstiprinātu
• Nedēļas dienas simbols sāks mirgot, izmantojiet + un – dienas iestatīšanai
• Nospiediet ok  lai saglabātu
• Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai  uzgaidiet automātisku izeju

Vēlaties bloķēt taustiņus? 
mode  Nospiediet un turiet mode  vismaz 7 sekunžu laikā lai aktivizētu taustiņu bloķēšanu. Atkārtojiet to pašu lai atbloķētu. 

Ierīce darbojas kārtīgi ja taustiņi ir bloķēti, bet lai veiktu izmaiņas ir nepieciešams tās atbloķēt. 
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Jūsu telpā ir pārāk karsti/auksti? 
 + 

 – 
ok  
set 

mode 

Nospiediet + vai – lai paaugstinātu vai pazeminātu 
telpas temperatūras iestatījumus par soli 0.5 °C / 1 
°F . Izdariet sekojošas darbības: 

• Nospiediet + vai – lai laicīgi izmainītu telpas
temperatūru. Šīs iestatījums atjaunosies kad
izmainīsies darba režīms.

• Nospiediet ok, set vai mode lai saglabātu
vērtību vai uzgaidiet  automātisku izeju.

• Lai saglabātu vērtību pastāvīgam darbam, 
iestātiet parametrus P06 un P08.

Vēlaties izmanīt darba režīmu? 
mode 

 !

Telpas temp. kontrolierim ir Komforta, 
Ekonomiskais un Auto režīmi. Darba režīmu 
izmaiņas var veikt manuāli nospiežot taustiņu 
mode.  Komforta režīms ir pastāvīgs komforta 
režīms (24 stundas). Izvēlieties šo režīmu lai 
pastāvīgi uzturētu Komforta temperatūru bez laika 
ierobežojumiem. Piemēram, to izmanto cilvēku 
uzturēšanas laikā. 

 Ekonomiskais režīms ir pastāvīgs ekonomiski 
izdevīgs režīms (24 stundas). Izvēlieties šo režīmu lai 
pastāvīgi uzturētu ekonomiski izdevīgāku 
temperatūru bez laika ierobežojumiem. To izmanto 
kad cilvēki neuzturās telpās, piemēram, ofisa vai 
skolas telpās nakts laikā.

AUTO Automātiskā režīma laikā darba režīmi 
(Komforta un Ekonomiskais) automātiski mainās 
saskaņā ar laika iestatījumiem.  
Uzmanību: 
Pretsasalšanas aizsardzība vienmēr ir ieslēgta. Ja 
telpas temperatūra nokrīt zem 5 ºC, ierīce 
automātiski dod signālu uz sildīšanu 

Jūs vēlaties iestatīt pastāvīgas temperatūras 
vērtības?
 set 

 ok 

 + 
 – 
mode 

!

• Nospiediet set un izvēlieties
• Nospiediet ok apstiprināšanai
• Nospiediet mode lai izvēlētos darba

režīmu, Komforta vai Ekonomisku
• Nospiediet + vai – lai izmainītu vērtību pastāvīgam

darbam.

• Nospiediet ok apstiprināšanai
• Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai

uzgaidiet automātisku izeju
Uzmanību: Šī pastāvīgā vērtība tiek izmantota Auto 
taimera režīma laikā.

Ieteikumi kā ietaupīt uz enerģijas patēriņa 
neatsakoties no komforta 

• Izvēlieties Auto taimera režīmu apkures sezonas laikā un
iestatiet ieslēgšanos pēc laika saskaņā ar Jūsu ierašanos
mājās.

• Izvēlieties Ekonomisku režīmu vai Brīvdienu režīmu
ilgstošiem laika posmiem kad neviens neuzturas šajās
telpās vai vasaras sezonā.

Vēlaties uzstādīt Brīvdienu režīmu? 
set 

ok 

 + 
 – 

mode 

!

Uzstādiet Brīvdienu režīmu lai iestatītu pastāvīgu 
temperatūru kamēr neviens neuzturas telpās.

• Nospiediet set un izvēlieties
• Nospiediet ok lai apstiprinātu
• Nospiediet + vai – lai nomainītu temp.vērtību
• Nospiediet ok apstiprināšanai
• Nospiediet + vai – lai iestatītu brīvdienu 

skaitu (Piezīme: 0 = Brīvdienu režīms 
IZSLĒGTS)• Nospiediet ok vērtības saglabāšanai

• Kad Brīvdienu režīms ir aktivizēts, atlikušo
dienu skaits tiek uzrādīts uz displeja.

Uzmanību: Nospiežot mode kad Brīvdienu režīms   
     ieslēgts, funkcija izslēdzas un simbols         pazūd.

Ja Komforta un Ekonomiskā režīma vērtības ir 
pastavīgi saglabātas, tad zemākā saglabātā vērtība ir 
Brīvdienu režīma saglabātā vērtība. Temperatūras 
vērtību var iestatīt diapazonā no 5 ºC līdz zemākai 
saglabātai vērtībai. 

Gribat uzstādīt savējo nedēļas komutāciju 
programmu?  Iespēja Nr.1: Ieslēgšanas laiks katrai dienai 
atsevišķi (P11=0) 
 set 

 ok 

 + 
 – 

 mode 

Var iestatīt Komforta vai Ekonomisko režīmus ar 
15 minūšu intervālu uz 1 diennakti. Stundu 
diapazonā no 0:00 līdz 24:00 taimera līnija atļauj 
iestatīt darba režīmus izvēlētai dienai (-ām). 
Piemērs: 

0 6 12 2418

1 2

 
� Redzami segmenti: Komforta temp. regulēšana
� Neredzami segmenti: Ekonom. temp. regulēšana 

Kad Auto taimera režīms ir ieslēgts, darba režīmu 
izmaiņas savā starpā notiek automātiski pēc 
iestatījumu saglabāšanas. 

Izdariet sekojošas darbības: 

1) Nospiediet set un izvēlieties AUTO.
2) Nospiediet ok saglabāšanai.
3) Tiek uzrādīts laiks Pirmdienai(1).

4) Nospiediet + vai – lai izvēlētos dienu, no
Pirmdienas(1) līdz Svētdienai(7).

5) Nospiediet ok lai apstiprinātu savu izvēli un
uzsāktu laika programmēšanu.

Laika programmēšana: 
6) Nospiediet mode  lai izvēlētos darba režīmu,

(Komforta vai Ekonomisko) vai
7) Nospiediet + vai – lai mainītu laika

iestatījumu ar soli 15 minūtes izvēlētajam
darba režīmam .

8) Nospiediet ok lai saglabātu ieslēgšanos pēc laika.
9) Atkārtojiet punktus 4-8 visām nedēļas

dienām (ja nepieciešams); vai
10) Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai

uzgaidiet automātisku izeju.
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Iespēja Nr. 2: Ieslēgšanas laiks vienādi visām dienām (P11=1) 
 set 

 ok 

 + 
 – 

 mode 

Var iestatīt ieslēgšanos pēc ieprogrammētā laika 
visām 7 dienām. 
Piemērs: 

0 6 12 2418

1 2

 
� Redzami segmenti: Komforta temp. regulēšana
� Neredzami segmenti: Ekonom. temp. regulēšana 

Izdariet sekojošas darbības: 
1) Iestatiet parametru (P11=1). Skatieties sadaļu

 "Vēlaties izmainīt parametrus?". 

2) Nospiediet set un izvēlieties AUTO.
3) Nospiediet ok apstiprināšanai .
4) Ieslēgšanās pēc laika nedēļai no Pirmdienas (1) līdz

Svētdienai (7)
5) Nospiediet ok lai uzsāktu laika programmēšanu:

Laika programmēšana: 
6) Nospiediet mode un izvēlieties darba režīmu

(Komforta vai Ekonomisku) vai
7) Nospiediet + vai – lai mainītu laika iestatījumu ar

soli 15 minūtes izvēlētajam darba režīmam.

8) Nospiedien ok lai saglabātu ieslēgšanos pēc laika.
9) Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai

uzgaidiet automātisku izeju.

Iespēja Nr.3: Ieslēgšanas laiks 5-2 dienām (P11=2) 
 set 

 ok 

 + 
 – 

 mode 

Var iestatīt ieslēgšanos pēc laika 
Pirmdienai-Piektdienai un Sestdienai-Svētdienai. 
Piemērs: 

0 6 12 2418

1 2

 
� Redzami segmenti: Komforta temp. regulēšana
� Neredzami segmenti: Ekonom. temp. regulēšana 

Izdariet sekojošas darbības: 
1) Iestatiet parametru (P11=2). Skatieties sadaļu

"Vēlaties izmainīt parametrus?".. 

2) Nospiediet set un izvēlieties   AUTO.
3) Nospiediet ok apstiprināšanai.
4) Ieslēgšanās pēc laika nedēļai no Pirmdienas (1) līdz

Svētdienai (7) .

5) Nospiediet + vai – lai izvēlētos laika periodu,
Pirmd. (1) - Piektd.( 5)

 
vai Sestd. (6) - Svētd. (7).

6) Nospiediet ok lai apstiprinātu izvēlēto periodu
un uzsāktu laika programmēšanu:.

Laika programmēšana: 
7) Nospiediet mode un izvēlieties darba režīmu

(Komforta vai Ekonomisku) vai
8) Nospiediet + vai – lai mainītu laika iestatījumu

ar soli 15 minūtes izvēlētajam darba režīmam.

9) Nospiedien ok lai saglabātu ieslēgšanos pēc laika.
10) Atkārtojiet punktus 5-9 citam laika posmam,

ja nepieciešams, vai
11) Nospiediet mode izejai no programmēšanas vai

uzgaidiet automātisku izeju.

Rūpnīcas iestatījumi ieslēgšanai pēc laika uz 7 dienām
Diena(-s) Komforta režīms Ekonom. režīms 

P (1) – Pk (5) 6:00 – 8:00 
17:00 – 22:00 

22:00 – 6:00  
8:00 – 17:00  

Vērtība 
pēc
noklus. 

S (6) – Sv (7) 7:00 – 22:00 22:00 – 7:00  

Simbols parādījās uz displeja? 
(Tikai versijai ar baterijām) 

Simbols iedegas ja baterijas lādiņš ir zems. Nomainiet tās 
ar 2 jaunām alkaline tipa baterijām AAA. Izdariet sekojošas darbības: 

• Paņemiet 2 jaunas alkaline tipa baterijas AAA

• Izņemiet bateriju turētāju, ielieciet tajā divas baterijas, 1.5
minūšu laikā ielieciet baterijas ar turētāju atpakaļ.

• Pārliecinieties, ka izlietotās baterijas tiek pareizi utilizētas
saskaņā ar dabas aizsardzības prasībām.
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Vēlaties izmainīt parametrus? 
 + 
 – 
ok 
mode 

Ja Jūs vēlaties izmainīt vadības parametrus, izdariet 
sekojošas darbības:  

• Nospiediet + un – vienlaicīgi uz 5 sekundēm
• Atlaidiet tās un displeja pēdējā rindā parādīsies

"P01" parametrs
• Nospiediet + un – lai pārietu pie vajadzīga

parametra kuru vēlaties mainīt
• Nospiediet ok lai izvēlētos parametru
• Nospiediet + vai – lai mainītu vērtību
• Nospiediet ok lai apstiprinātu iestatītu vērtību
• Nospiediet mode izejai no programēšanas bez

izmaiņu saglabāšanas vai uzgaidiet automātisku
izeju.

 Parametru saraksts 
Parametra 
nr. 

Apraksts Iestatīšanas diapazons 
(pēc noklusējuma) 

P01 Laika formāts 1 = 24:00 st. (pēc nokl.) 
2 = 12:00 AM/PM 

P02 Grādu izvēle °C vai °F 1 = °C (pēc nokl.)  
2 = °F 

P03 Temperatūras 
uzrādīšana uz 
displeja 

1 = telpas temperatūra 
      (pēc noklusējuma) 
2 = iestatījums  

P04 Temperatūras 
devēja kalibrēšana

-3…3 °C  
Solis 0.5 °C 
(-6…6 °F, solis 1 °F) 
Pēc noklusējuma: 0 °C 

P06 Komforta iestatījuma 
saglabāšana 

0 = OFF(pēc nokl.) 
1 = ON� saglabāts 
saskaņā ar pastavīgās 
temperatūras  iestatījumu

P08 |Ekonomiski izdevīgā 
iestatījuma 
saglabāšana 

0 = OFF (pēc nokl.) 
1 = ON � saglabāts 
saskaņā ar pastavīgās 
temperatūras  iestatījumu

P09 Klikšķis 0 = OFF 
1 = ON (pēc nokl.) 

P10 Pretsasalšanas 
simbola uzrādīšana

0 = OFF(pēc nokl.) 
1 = ON  

P11 Auto taimera 
ieslēgšanas veids 
pēc laika

0 = Individuālas dienas  
  (pēc noklusējuma) 

1 = Visas 7 dienas 
2 = 5/2 dienas 

P12 Periodiska sūkņa 
ieslēgšana 

0 = OFF (pēc nokl.) 
1 = ON 

P14 X1 Ārējais pieslēgums 
(tikai RDE100.1) 

0 = Nav pieslēguma 
1 = Ārējais devējs 
2 = Ciparu ievade

P15 Temperatūras 
ierobežojums (tikai 
RDE100.1) 

0 = OFF (pēc nokl.) 
1 = ON 

P16 Maks. temperatūras 
ierobežojums 
siltajām grīdam 
(tikai RDE100.1) 

35…60 °C, solis 1 °C vai 
95…140 °F, solis 1 °F 
Pēc noklusējuma: 55 °C 

P17 Loga kontakta 
iespēja
(tikai RDE 100.1) 

0 = Normāli atvērts  
kontakts (pēc nokl.) 

1 = Normāli slēgts 
kontakts 

P21 Taustiņu 
nolasīšanas laiks 
(tikai RDE100.1) 

Note: īss nolasīšanas 
laiks izsauc ātrāku 
baterijas izlādēšanos

0.2 = 0.25 s 
0.5 = 0.5 s 
1.0 = 1.0 s (pēc nokl.) 
1.5 = 1.5 s  

P22 Atjaunot rūpnīcas 
iestatījumus 

0 = OFF (pēc nokl.) 
1 = atjaunot 

P23 Programmatūras 
versijas informācija 

Nav pieejams




