Funkcja edycji temperatury i czasu trwania
(włączony tryb hotelowy)

3021H RTH
3021H
Sterownik Auraton 3021H / Auraton 3021H RTH jest wyposażony w funkcje
umożliwiającą zablokowanie przycisków przed niepowołanym dostępem osób
trzecich (tryb hotelowy).
W tym celu należy wejść do menu i przejść do ustawień blokady SE.
tryb ogrzewania
/ klimatyzacji

zmiana
histerezy

zmiana
opóźnienia

zmiana
offsetu

ustawianie
kodu
blokady SE

Aby przejść w tryb zmian ustawień konfiguracyjnych należy przytrzymać
jednocześnie przyciski
oraz
przez okres 3 sekund, aż zostanie
wyświetlone menu ustawień.
Naciskamy przycisk
tyle razy aż
na
wyświetlaczu
będzie
widoczny
napis
w
miejscu
temperatury,
a w miejscu czasu będą wyświetlane cztery
kreski. Pierwsza kreska będzie migać
(tryb edycji) i jeśli nie zostanie wprowadzona
żadna zmiana w ciągu 10 sekund lub bez zmiany wartości zostanie naciśnięty
przycisk
to sterownik powróci do normalnej pracy (funkcja blokady będzie
wyłączona - ustawienie fabryczne).
Jeśli natomiast pokrętłem +/- (w ciągu 10 sekund) zmieni się wartość od
. Jeśli się
0 do 9 to w ciągu kolejnych 10 sekund należy nacisnąć przycisk
tego nie zrobi to sterownik wyjdzie z tego trybu (normalna praca) i procedurę
ustawiania trzeba będzie rozpocząć od nowa.
Natomiast jeśli po ustawieniu pierwszej cyfry w ciągu 10 sekund zostanie
naciśnięty przycisk
to sterownik przejdzie do edycji kolejnej cyfry (druga).
Po ustawieniu ostatniej czwartej cyfry koniecznie w ciągu 10 sekund należy
nacisnąć przycisk
a wówczas wartość kodu zostanie zapamiętana. Jeśli nie
naciśniemy przycisku
to wartość nie zostanie zapamiętana (brak blokady)
i sterownik powróci do normalnej pracy.
Po ustawieniu blokady przycisków sterownik wyświetla wszystkie niezbędne
informacje.
Po pierwszym wciśnięciu dowolnego przycisku uruchamia się tylko
podświetlenie.
Przy włączonym trybie hotelowym zablokowana jest możliwość edycji
programów, ustawienia czasu, zmiany trybu pracy (
,
) oraz blokuje
możliwość wejścia do menu.

Przycisk
po wciśnięciu uruchamia edycję temperatury w zakresie od
temperatury ekonomicznej ( ) do temperatury komfortowej (
) i tylko
w tym zakresie. Wówczas przez 10 s miga wartość temperatury, którą należy
ustawić pokrętłem +/- oraz zatwierdzić przyciskiem
(nie wciśnięcie
nie zapamiętuje ustawień).
Po zatwierdzeniu przyciskiem
następuje edycja czasu, przez który ma
obowiązywać temperatura ręczna (po prawej stronie widoczne od 1h do 24h).
Zmianę czasu dokonujemy pokrętłem +/- oraz zatwierdzamy przyciskiem
.
W trybie ręcznym na wyświetlaczu będzie
widoczna temperatura oraz czas do jej
zakończenia.
Po upływie tego czasu sterownik powraca
do normalnej pracy (ustawiony program).
Jeśli zaistnieje potrzeba wycofania tego
ustawienia przed jego automatycznym
zakończeniem to należy użyć przycisku
.

Wyłączenie trybu hotelowego
Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund
na wyświetlaczu w miejsce
przycisku
temperatury będzie widoczny napis
natomiast w miejscu godziny kreski z pierwszą
migającą do edycji.
Pokrętłem +/- należy wybrać ustawiony kod, po każdej cyfrze należy nacisnąć
(w ciągu 10 sekund) w przeciwnym razie sterownik powróci do normalnej
pracy (blokada włączona). Po wpisaniu prawidłowego kodu sterownik
przystępuje do normalnej pracy (blokada wyłączona).
Ponowne włączenie blokady odbywa się poprzez jednoczesne wciśnięcie
i przytrzymanie przez 5 sekund przycisków
oraz
. Włączenie blokady
sygnalizowane jest napisem
, który będzie widoczny przez 3 sekundy na
wyświetlaczu.
UWAGA: Funkcja blokady za pomocą przycisków
aktywna w przypadku nie ustawienia kodu blokady.
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