Honeywell

Kasutusjuhend

DF-RC
Raadiosageduse (RS) abil kaugjuhitav
dekoratiivkamin

NÄIDIK JA NUPUD

Näidik

Ülemine nupp
Alumine nupp
Seiskamisnupp/ooteasend

Menüünupp

Näidik
Käsitsijuhtimine.
Aktiviseeritud ajakava.
Aktiivne ajavahemik.
Suletud (vasakpoolne) või avatud (parempoolne) kaminatüüp.
Dekoratiivkamin on sisse lülitatud.
Dekoratiivkamina võib süüdata.
Dekoratiivkamina tõrke võib tagastada.
Põleti väljas/peatamine (vasakul), põleti sees/tööseisund (paremal).
Aktiivseisund (nt toimub dekoratiivkamina süütamine).
Rikked.
Dekoratiivkamina põhipistik on valepidi sisse pistetud.
RS-ühendus.
Patareid on peaaegu tühjad (tähis vilgub).
Ajaesitus (24-tunnine või 12-tunnine).
Nädalapäevad. Kehtiv päev on tähistatud ruuduga.
Temperatuuriesitus.
Temperatuuriandur(id) on korrast ära.

Nupud
Seadistuse suurendamine või valiku muutus.
Seadistuse vähendamine või valiku muutus.
Menüü valik ja seadistused menüüs.
Menüüseadistuste lõppemine või üleminek ooteasendisse.

ETTEVALMISTUS KÄITUSEKS
Raadiosagedusega kaugjuhtimine annab võimaluse dekoratiivkamina
juhtimiseks nii käsitsi kui ka ajakava alusel *
Käsitsi võib juhtida nii temperatuuri kui ka leegi kõrgust. Ajakava
juhib ainult temperatuuri..
Võimalikud ajakavad on järgmised *:
• Muutumatute seadetega igapäevane ajakava.
• Erinevate seadetega ajakava iga nädalapäeva jaoks
(esmaspäevast reedeni) ja nädalavahetuseks.
• Erinevate seadetega ajakava igaks päevaks.
Iga päeva võib jagada kaheks, neljaks või kuueks erinevaks
ajavahemikuks *
Ajakava seadistamine toimub lihtsalt algusaja ja temperatuuri
seadistamise teel.

Leegitähis
Leegi tähise kuvamine tähendab põleti sisselülitatud seisundit.

Patareid
Enne RS-juhtploki kasutamise algust tuleb paigaldada juhtplokki kaks
AA-tüüpi patareid (seadme komplektis). Pärast patareide paigaldamist
on RS-juhtplokk valmis leegi kõrguse käsitsiseadmiseks. Patarei
säästmiseks kaob kuvarilt mõne aja pärast kuva, kui dekoratiivkamin
pole sisse lülitatud.
*

Selle valiku kasutamisvõimalus sõltub dekoratiivkamina
tehaseseadest.

RS-kaugjuhtimisploki seostamine
RS-kaugjuhtimisplokk saab pidada dekoratiivkaminaga sidet alles pärast
RS-juhtploki seostamist kaminaga.
Kui mõlemad seadmed lülitatakse sisse teineteise järel kuni 5 minuti
jooksul, toimub seostamine automaatselt.
Joonisel on näidik kujutatud seisundis, mil RS-juhtplokk on
seostamata.
Tähis
vilgub. Veenduge, et dekoratiivkamin ei
oleks sisse lülitatud kauem kui 5 minutit ning alustage
seostamistoimingut järgmiselt:
Vajutage üheaegselt nuppudele
ja .
Kuvatakse allpool esitatud näidikut.
Selline kuva on näidikul seostamise ajal. Tähis
vilgub. Kui seostamine on lõppenud, on näidik
vaikeseisundis.

Märkus: Dekoratiivkamina või RS-juhtploki väljavahetamise korral
tuleb seostamine taastada käsitsi, vt RS-juhtploki seostamine, lk
17.

Kellaaeg ja nädalapäev
RS-juhtploki ajakava saab kasutada ainult siis, kui aeg on
seadistatud. Kellaaja ja nädalapäeva seadistamine toimub
kasutajamenüüs, vt Kellaaja ja nädalapäeva seadistamine, lk 13.
12-tunnise või 24-tunnise kellanäidu seadistamine toimub vastavalt
Sisestusmenüüle, vt 12- või 24-tunnise kellanäidu seadistamine, lk
15.

TALITLUS
RS-juhtplokk on varustatud näidiku ja nelja nupuga. Nende abil saab
kergesti juhtida dekoratiivkaminat ja hõlpsasti teha seadistusi.
Seadistusmenüüsid on kaks:
Kasutajamenüü
Sisestusmenüü
Kasutajamenüü valimiseks vajutage nupule
üks kord;
sisestusmenüü valimiseks hoidke lülitusnuppu
all 10 sekundit.

Käsitsijuhtimine
Sõltuvalt kasutajamenüüs tehtud valikutest saab käsitsi juhtida kas
temperatuuri või leegi kõrgust.
Leegi kõrguse juhtimine
Dekoratiivkamina sisse- või väljalülitamine toimub käsitsi.
Dekoratiivkamina süütamine
Kui kuvatakse kõrvalolevat näidikut, vajutage nuppe
ja

üheaegselt.

Kuvatakse esitatud näidikut. Tähiste
ja
vilkumine tähendab dekoratiivkamina süütamist.
Kui dekoratiivkamin on süüdatud, kuvatakse alumist
näidikut.

Nüüd võib leegi kõrgust käsitsi juhtida.

Leegi kõrguse seadmine.
Vajutage nuppu
või
üks kord. Kuvatakse allpool
esitatud näidikut.
Kehtiva leegikõrguse väärtus vilgub.
Seadke vajalik leegikõrgus nuppude
või
abil.
Sõltuvalt nupust, millele vajutasite, võidakse tähist
või
lühiajaliselt kuvada näidikul. Leegi kõrgust võib seada vahemikus
1 kuni 15.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .
Märkus: Leegi kõrgust saab juhtida vaid siis, kui dekoratiivkamin
on sisse lülitatud.

Dekoratiivkamina väljalülitamine
Dekoratiivkamina väljalülitamiseks vajutage üks kord nuppu

.

Kuvatakse esitatud näidikut. Tähise
vilkumine
tähendab dekoratiivkamina väljalülitamist.
Pärast dekoratiivkamina väljalülitamist on
näidikul jälle vaikekuva.

Temperatuuri juhtimine
Dekoratiivkamina sisse- ja väljalülitamine toimub automaatselt, vastavalt
kuumusevajadusele. Vajutage üks kord nupule
või
vajaliku
temperatuuri seadmiseks. Kuvatakse allpool esitatud näidikut.
Kehtiva temperatuuriseade näit vilgub. Seadke vajalik
temperatuur nuppude
või
abil.
Sõltuvalt sellest, millist nuppu vajutasite, kuvatakse
näidikul korraks tähist
või
.
Temperatuuri võib seadistada vahemikus 7,0
kuni 35,0 °C.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu

.

Temperatuuri juhtimise ajutine katkestamine
Temperatuuri juhtimise käigus võib dekoratiivkamina ajutiselt välja
lülitada.
Dekoratiivkamina väljalülitamiseks vajutage üks kord
nuppu .
Kuvatakse sellist näidikut. Tähise
vilkumine
tähendab dekoratiivkamina väljalülitamist.
Kui dekoratiivkamin on välja lülitatud, kuvatakse
alumist näidikut.
Tähise
vilkumine tähendab, et
dekoratiivkamin tuleb käsitsi süüdata, vajutades
üheaegselt nuppudele
ja .
Kui dekoratiivkamin süüdatakse uuesti, aktiveerub ka
temperatuuri juhtimine.
Märkus: Temperatuuri seadepunkti pole võimalik temperatuuri juhtimise
ajutise katkestuse ajal muuta.

Ajakava
Temperatuuri juhtimine toimub ajakava alusel, vt Ajakava
seadmine, lk 14. Dekoratiivkamina sisse- ja väljalülitamine toimub
täiesti automaatselt.

Temperatuuri seadepunkti ajutine muutmine
Ajakava ajavahemiku kestel hoitavat temperatuuri võib ajutiselt tõsta või
langetada. Temperatuuri ajutiseks tõstmiseks või langetamiseks vajutage
üks kord nupule
või . Kuvatakse allpool esitatud näidikut.
Kehtiva temperatuuriseade näit vilgub. Seadke vajalik
temperatuur lülitinuppude
või
abil. Sõltuvalt
nupust, millele vajutasite, võidakse tähist
või
lühiajaliselt kuvada näidikul.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu

.

Joonisel esitatakse sellist näidikut (näitena). Tähis
tähendab, et temperatuuri seadepunkti seadistus
toimus käsitsi.

Ajutise muudatuse on võimalik ennistada; selleks tuleb nihutatud
seadepunkt tuua tagasi vastava ajavahemiku seadepunkti. Kui
toimub üleminek uude ajavahemikku, tühistatakse ajutine
muudatus automaatselt.

Ajakava ajutine katkestamine
Juhul, kui kasutatakse kellaprogrammi, võib ka dekoratiivkamina ajutiselt
välja lülitada.
Vajutage üks kord nupule

, kui dekoratiivkamin on süüdatud.

Joonisel esitatakse sellist näidikut (näitena). Tähise
vilkumine tähendab dekoratiivkamina
väljalülitamist.
Kui dekoratiivkamin on välja lülitatud, kuvatakse
alumist näidikut.
Joonisel esitatakse sellist näidikut (näitena). Tähise
vilkumine tähendab, et dekoratiivkamin tuleb
käsitsi süüdata, vajutades üheaegselt nuppudele
ja .
Kui dekoratiivkamin sütib uuesti, aktiveerub ka
ajakava.
Märkus: Temperatuuri seadepunkti pole võimalik ajakava ajutise
katkestuse ajal muuta.

KASUTAJAMENÜÜ
Kasutajamenüüs on võimalikud järgmised seadistused*:
käsitsi leegi kõrguse juhtimise puhul
käsitsi temperatuuri juhtimise puhul
ajakava (temperatuuri juhtimise puhul)
Kasutajamenüüs on võimalikud järgmised seadistused*:
Kellaaeg:
Nädalapäev
Ajakava
Märkus: Kasutajamenüüst lahkumine toimub nupule
vajutamisega või viis sekundit pärast viimast nupulevajutamist.

Käsitsi või ajakavaga
Vajutage üks kord nuppu

. Kuvatakse allpool esitatud näidikut.

Vilgub kahe tähise kombinatsioon. Võimalikke
kombinatsioone on kolm:
: käsitsi - leegi kõrguse juhtimise puhul
: käsitsi - temperatuuri juhtimise puhul
: ajakava (temperatuuri juhtimise puhul)
Valige vajalik kombinatsioon, vajutades nuppu
või . Menüüst
lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .
*Nende valikute ja seadistuste kasutamisvõimalused sõltuvad
dekoratiivkamina tehaseseadest.

Kellaaja ja nädalapäeva seadistus
Vajutage paar korda nuppu

, kuni kuvatakse allpooltoodud näidik.

Kehtiva kellaaja näit vilgub. Seadke õigeks kellaaeg,
vajutades nuppudele
ja . Vajutage nuppu .
Vilgub nädalapäevade tähis. Valige kehtiv nädalapäev
nuppude
ja
abil. Ümbritsev raam tähistab valitud
nädalapäeva.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu
Märkus: Nädalapäeva ei kuvata juhul, kui valiti 1 päeva ajakava.

.

Ajakava seadistus
Sõltuvalt sisestusmenüüs tehtud seadistustest on võimalus seada 1, 2
või 7 ajakava ning II, IV või VI ajavahemikku päeva jooksul. Kellaajaprogrammide seadistamine on kõikide valikute puhul ühesugune.
Kellaaja-programmide seadistamine toimub järgmiselt:
Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse allpooltoodud näidik.
Vilgub ajavahemiku I alguskellaaeg.
Seadke õigeks kellaaeg, vajutades nuppudele
.

Vajutage nuppu

ja

.

Vilgub ajavahemiku I temperatuuriseade punkt.
Seadistage nuppude
ja
abil ajavahemiku I
temperatuuriseade punkt.
Vajutage nupule ja korrake ülaltoodud samme
kõikide nädalapäevade ja ajaperioodide
alguskellaaegade ja temperatuuriseadete seadistamiseks.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu

.

SISESTUSMENÜÜ
Sisestusmenüü valimiseks toimige järgmiselt:
Kui on valitud kasutajamenüü. siis lahkuge sealt.
Siis hoidke nuppu 10 sekundi jooksul allavajutatud asendis.

Sisestusmenüüs on võimalik teha järgmisi valikuid*:
12- või 24-tunnine ajaesitus
Ajakava (1, 5/2, 7 päeva või )
Ajavahemike arv päeva jooksul (II, IV või VI)
Märkus: Kasutajamenüüst lahkumine toimub nupule # vajutamisega või
viis sekundit pärast viimast nupulevajutamist.

12- või 24-tunnine ajaesitus
Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse üks allpooltoodud
näidikutest. Kehtiva ajaesituse näit vilgub.
Seadistage vajalik ajaesitus lülitinuppude
või
abil.

Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu
* Nende valikute kasutamisvõimalus sõltub dekoratiivkamina
tehaseseadest.

.

Ajakava (1, 5/2, 7 päeva või
Vajutage paar korda nuppu
näidikutest.

)

, kuni kuvatakse üks allpooltoodud

Valige vajalik ajakava (1, 5/2, 7 või ) nuppude
või
abil.
Ajakava 5/2 esitab näidik, mis kuvab 1...6.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu

.

Märkus: Valige , kui ei kasutata ühtegi ajakava. Sel juhul on võimalik
ainult leegi kõrguse käsitsijuhtimine.

Ajaperioodide arv päeva jooksul (II, IV või VI)
Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse üks allpooltoodud
näidikutest. Kehtiv valik (numbrinäit) vilgub.

Valige vajalik ajaperioodide arv (II, IV või VI) nuppude
või
abil.
Menüüst lahkumiseks oodake mõni sekund või vajutage nuppu .

RS-kaugjuhtimisploki seostamine
Juhul, kui on välja vahetatud kas dekoratiivkamin või RS-juhtplokk, tuleb
seostamist alustada käsitsi. Tegutsege järgmiselt:
Vajutage paar korda nuppu , kuni kuvatakse allpooltoodud näidik.
Veenduge, et dekoratiivkamin ei ole olnud sisse
lülitatud kauem kui 5 minutit. Vajutage üheaegselt
nuppudele
ja . Seostamine algab ja kuvatakse
allpooltoodud näidik.

Selline kuva on näidikul seostamise ajal. Tähis
vilgub.

Kui seostamine on edukalt lõppenud, kuvatakse näidikut vaikeseisundis.

PATAREIDE VAHETUS
RS-juhtploki toiteks kasutatakse kahte leelispatareid (tüüp AA).
Kui patareide tähis
näidikul vilgub, tuleb patareid ära vahetada.
Kui patareid on täiesti tühjad, puudub näidikult kuva. Jälgige, et vahetate
RS-juhtploki patareid õigeaegselt välja.
Patareide vahetus toimub järgmiselt:
1. Eemaldage RS-juhtploki tagakaas, nihutades seda kõigepealt
mõne mm võrra allapoole (vt joonis 1) ja seejärel üles tõstes.
2. Eemaldage hoidikust vanad patareid.
3. Pange hoidikusse uued patareid, nagu on näha joonisel 2.
4. Pange juhtploki tagakaas tagasi oma kohale, paigutades
tagakaane lipikud A ja B vastavatesse pesadesse juhtploki
korpuses (joonis 2).
5. Tagakaane fikseerimiseks lükake see ülespoole.
Pärast patareide vahetust tuleb kellaaeg ja kehtiv nädalapäev uuesti
seadistada. See on siiski vajalik ainult juhul, kui kasutatakse
kellaprogramme.
Märkus: Tühjenenud patareid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid. Neid ei
tohi utiliseerida koos olmejäätmetega.

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

TÕRGETE KUVAMINE
Allpooltoodud näidikukuvad esitavad võimalikke tõrkeseisundeid.
Sidestushäire RS-juhtploki ja dekoratiivkamina vahel.
Tähis
vilgub. Vahemik dekoratiivkamina ja RSjuhtploki vahel võib olla liiga suur. Viige RS-juhtplokk
dekoratiivkaminale lähemale.

Dekoratiivkamina tõrge. Näidik kuvab F-tähte, millele
järgneb 2-kohaline veakood. Tähis
vilgub.

Dekoratiivkamina “väljajätteviga”. Näidik kuvab Ftähte, millele järgneb 2-kohaline veakood. Juuresolev
märkus reset tähistab seda, et dekoratiivkamina on
võimalik tagastada. Tähis
vilgub.
Vt ka Väljajättevea kõrvaldamine

Dekoratiivkamina temperatuurianduri tõrge RSjuhtplokis asuv temperatuuriandur töötab
normaalselt. Kuvatav tekst ja temperatuurinäit
vahelduvad. Näidik on selles seisundis, kui olete
valinud ajakava.
Tõrge nii RS-juhtploki kui ka dekoratiivkamina
temperatuurianduris (või puudub viimane hoopis).
Kui soovitakse juhtida dekoratiivkamina leegi kõrgust,
toimib automaatne ümberlülitus, mille tulemusena
seade siirdub käsitsijuhtimisele.

Väljajätuvea kõrvaldamine
Dekoratiivkamina väljajätuviga võib olla võimalik kõrvaldada (näidikul on
tekst reset – tagastus). Vajutage üheaegselt nuppudele
ja .
Kuvatakse allpool esitatud näidikut.
See tähis
tähendab, et dekoratiivkaminat on
võimalik tagastada. Kui dekoratiivkamin on
tagastunud, kuvatakse vaikeseisundis näidikut.
Dekoratiivkamina saab tagastada maksimaalselt viis
korda päevas.
Märkus: Lugege ka dekoratiivkamina kasutusjuhendit või küsige nõu
seadme paigaldajalt.

GARANTII
Honeywell on käesoleva seadme tootmise juures pühendanud hoolt ja
tähelepanu, et tagada kõrgeimat kvaliteeti.
Honeywell garanteerib seadme töö 24 kuu jooksul alates
ostukuupäevast, välja arvatud patareid. Ostukuupäev peab olema
tõestatud kehtiva ostudokumendiga.
Käesolev garantii katab tootmisvead, materjalivead ja viimistlusvead.
Garantii ei kata käesoleva toote ebaõigest kasutamisest või kohtlemisest
põhjustatud tõrkeid.
Käesoleva garantii järgi tekkivad nõuded tuleb alati esitada seadme
müünud organisatsioonile.
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