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1 Turvallisuus
Oppaassa käytetyt viitesanat ja ohjeet
Seuraavat kuvakkeet osoittavat sinulle, että
¾¾ sinun on tehtävä jotain
99 jokin edellytys on täytettävä.
Varoitus
Vaara on olemassa hengenvaara.
Määräystenmukainen käyttö
Langaton näytöllinen käyttöyksikkö (lyhenne RBG) on langaton
käyttöyksikkö 24 V & 230 V BSF X0XX2-X -käyttöyksikölle.
99 Laitteella ohjataan BSF X0XX2-X-tyyppistä perusyksikköä.
99 Sillä valvotaan huoneen lämpötilaa ja säädetään vastaavan
lämmitysvyöhykkeen pitolämpötilaa.
Kaikki muu käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi, josta valmistaja ei ota vastuuta.
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Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus
Nieleminen voi aiheuttaa hengenvaaran
Pikkulapset voivat niellä paristoja tai kiertonuppeja.
¾¾ RGB on asennettava lasten ulottumattomiin.
¾¾ Vahdi RGB:tä paristoja vaihtaessasi.
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¾¾ Säilytä ohjeet ja anna ne laitteiston seuraavalle käyttäjälle.
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2 Versiot
Tekniset tiedot

Lattialämpöt. valvonta
Virransyöttö
Pariston käyttöikä
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–

Etäanturi

2 x LR03/AAA -alkalisormiparisto
>2 vuotta
Radio, 868 MHz SRD-kaista

Toimintasäde

25 m (rakennuksen sisällä)

Ympäristön lämpötila
Ympäristön kosteus
Mitat (LxKxS)
Pitolämpötilan säätöalue

NOR

RDF 64212-00

Langaton teknologia
Suojausaste/suojausluokka
ENG

RDF 64202-00

Pitolämpötilan tarkkuus
Tosilämpötilan mittausalue
Sis. mittaustarkkuus NTC

IP20 / III
0 – 50 °C
5 – 80 %, ei kondensoituva
86 x 86 x 26,5 mm
5 – 30 °C
0,2 K
0 – 40 °C (sis. anturi)
±0,3 K

Yhteensopivuus
Tämä tuote on CE-merkillä varustettu ja täyttää direktiivit:
99 2004/108/EY muutoksineen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.
99 2006/95/EY muutoksineen tietyllä jännitealueella toimivia
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä
99 Radio- ja telepäätelaitteita koskeva laki (FTEG) ja direktiivi
1999/5/EY (R&TTE)
Kokonaisasennuksen osalta voi olla ylimääräisiä suojausvaatimuksia, joiden noudattamisesta asentaja on vastuussa.

3 Käyttö
Yhteenveto ja näytöt
Näyttö, jossa on toimintoilmaisimia
Huoneen lämpötila
Kellonaika
Kiertonuppi

Kuvake

Merkitys

ENG

Päivätila on käytössä

DAN

Yötila on käytössä

NOR

Huoltovalikko
käytössä

Kondenssivettä havaittu, jäähdytys pois
käytöstä

FIN

Tärkeä ohje/
vikatoiminto

Jäähdytystila käytössä

Merkitys
Toimintovalikko
käytössä
Parametrivalikko käytössä

Lapsilukko on
käytössä
Paristo heikko
Valmiustila on
käytössä
Lähetinteho
Automaattitila
on käytössä

Kuvake

Vilkkuu: Älykäynnistys/pysäytystila käytössä
Palaa: Lämmitystila
käytössä
Läsnäolo on käytössä
(vain autom.tilassa)
Juhlatoiminto on käytössä
Lomatoiminto
vilkkuu: suunniteltu
palaa: käytössä
Lattian vähimmäislämpötila on alittunut

SWE
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Käyttö
Huoneyksikköä käytetään kiertonupin avulla:
Kiertonuppia painamalla valikot ja toiminnot aktivoituvat.
-

+

Nuppia kiertämällä voidaan säätää pitolämpötilaa ja
siirtyä valikoissa ja niiden toiminnoissa.

On olemassa perustaso ja kolme valikkoa.
Perustaso:
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Nuppia kiertämällä säädetään haluttu pitolämpötila.
Valikkovalinta, jossa:
Toiminnot: sisältää kaikki tärkeät asumismuototoiminnot.
Parametri: sisältää lukuisia parametreja kuten lämmitys- ja alennuslämpötilan, päivämäärän jpm. Tätä valikkoa käytetään vain perusteellisille muutoksille.
Huolto: sisältää huoltohenkilön säädöt (PIN-tunnuksella suojattu, ks. perusyksikön käsikirja)

Laitteiston testaus
¾¾ Pidä kiertonuppia painettuna, kunnes testi käynnistyy.
99 Perusyksikkö ohjaa vastaavaa lämmitysvyöhykettä 1 minuutin
ajan ja kytkee sen päälle tai pois päältä senhetkisen käyttötilan mukaisesti.
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Ensimmäinen käyttöönotto (sis. pairing-toiminnon)
99 Pairing-toiminnon aikana ei saa olla muita perusyksiköitä
käytössä toimintasäteen sisällä.
¾¾ Ota vastaavan lämmitysvyöhykkeen perusyksikössä käyttöön
pairing-toiminto (katso BSF X0XX2-X-perusyksikön käsikirja).
¾¾ Paina kiertonuppia yli sekunnin ajan, jotta pairing-toiminto
käynnistyy.
99 Perus- ja huoneyksikkö kytkeytyvät toisiinsa.
99 Jos perusyksikkö on jo ohjelmoitu, ottaa RBG sen päivämäärän ja kellonajan automaattisesti.
Perusyksikön ensimmäinen käyttöönotto:
¾¾ aseta vuosi, päivämäärä ja kellonaika kiertämällä ja painamalla.
Mukavuusohjelmat - Älykäynnistys/pysäytystila
Lämmitysohjelmat sisältävät määritettyjä lämmitysajastuksia,
joita voidaan käyttää arkipäivisin (1-5) tai viikonloppuisin (6-7).
Lämmitysaikojen ulkopuolella laitteisto siirtyy yötilaan. Mukavuusohjelmat valitaan parametri-valikosta. Älykäynnistys/pysäytystilassa järjestelmä laskee tarvittavat siirtoajat, jotta lämmitysohjelman käynnistyessä vallitsee haluttu lämpötila.
Ohjelma
P0
P1
P2
P3

Mukavuusaika 1
05:30 – 21:00
04:30 – 08:30
06:30 – 10:00
07:30 – 17:30

Mukavuusaika 2
–
17:30 – 21:30
18:00 – 22:00
–
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Yksilöllisiä mukavuusohjelmia voidaan luoda verkossa osoitteessa www.ezr-home.de ja siirtää ne MicroSD-kortin avulla perusyksikköön.
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Lifestyle-toimintojen yhteenveto
Tässä valikossa kytketään lifestyle-toimintoja päälle ja pois päältä.
¾¾ Paina kiertonuppia.
¾¾ Ota lifestyle-valikko käyttöön painamalla uudestaan.
¾¾ Valitse haluamasi toiminto.
Seuraavat lifestyle-toiminnot ovat käytettävissä, lisätietoja löytyy
taulukosta Toiminnot seuraavilla sivuilla.

ENG

Huom: voi kulua jopa 10 minuuttia, kunnes yleisten lifestyle-toimintojen muutokset näkyvät kaikissa huoneyksiköissä.
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–

+

Lifestyle-toiminnot
Lifestyle-toiminto

Kuvake

Vaiheet

Juhla
viivyttää lämpötilan laskua XX
tuntia.

¾¾ Ota käyttöön painamalla
¾¾ Aseta kesto tunteina (hh)
¾¾ Vahvista syöttö painamalla.

Läsnäolo
Viikonlopun lämmitysajat tulevat
käyttöön myös
arkisin

¾¾ Käytössä vain arkena automaattitilassa.
¾¾ Ota käyttöön painamalla.
¾¾ Lopetus valitsemalla toinen
lifestyle-toiminto.

DAN

Päivä (standardiasetus)
jatkuva säätö
asetetun pitolämpötilan mukaan

¾¾ Ota käyttöön painamalla.

Yö
pysyvä alennus
asetettuun yölämpötilaan.

¾¾ Ota käyttöön painamalla.

Automatiikka
lämpötilan automaattinen säätö
käytössä olevien
mukavuusohjelmien mukaan.
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¾¾ Ota käyttöön painamalla.
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Lifestyle-toiminnot
Lifestyle-toiminto
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¾¾ Paina, kun haluat kytkeä
huoneyksikön pois päältä
¾¾ Paina uudestaan, kun haluat
kytkeä huoneyksikön päälle

Jos CO-pilotti on
käytössä, vaihdetaan lämmitystilasta jäähdytystilaan
ja takaisin.

99 Perusyksikön CO-pilotti on
käytössä.
¾¾ Ota käyttöön painamalla.
¾¾ Valitse tila.
¾¾ Vahvista syöttö painamalla.

Loma-tila
lämpötila lasketaan automaattisesti asetettuun
lomalämpötilaan

¾¾ Ota käyttöön painamalla
¾¾ 1. valitse alku- ja toinen loppupäivämäärä (pp.kk), vahvista painamalla.
¾¾ Ota loma pois päältä valitsemalla uudestaan.

Lapsilukko
estää huoneyksikön käytön

¾¾ Ota käyttöön painamalla
¾¾ Ota pois päältä painamalla
pitkään (>3 s).
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BACK (takaisin)
RBG siirtyy takaisin
perustasolle.
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Vaiheet

Sammuttaminen
poistaa RBG:n
käytöstä, lämpötila
näytetään edelleen, pakkassuojakäyttö otetaan
käyttöön
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Kuvake

¾¾ Poistu valikosta painamalla

Parametrien yhteenveto
Tätä valikkoa käytetään vain perusmuutoksille.
¾¾ Paina kiertonuppia.
¾¾ Valitse parametri-valikko ja ota se käyttöön painamalla uudestaan.
Seuraavat parametrit ovat käytettävissäsi, lisätietoja löytyy taulukosta Parametrit seuraavalla sivulla.
Huom: voi kulua jopa 10 minuuttia, kunnes yleisten järjestelmäparametrien muutokset näkyvät kaikissa huoneyksiköissä.
ENG
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USER
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XX.X
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XX.X
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SET
TIME

P0
6-7

P0
1-5

E-CL
SET

min.
max.
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Parametri
Parametri

¾¾ Ota käyttöön ja aseta
haluamasi lämpötila.
¾¾ Vahvista asetus painamalla.

Läsnäololämpötila
jäähdytystilassa

¾¾ Ota käyttöön ja aseta
haluamasi lämpötila.
¾¾ Vahvista asetus painamalla.

Alennuslämpötila
lämmitystilassa

¾¾ Ota käyttöön ja aseta
haluamasi lämpötila.
¾¾ Vahvista asetus painamalla.

Alennuslämpötila
jäähdytystilassa

¾¾ Ota käyttöön ja aseta
haluamasi lämpötila.
¾¾ Vahvista asetus painamalla.

Lattialämmityksen
vähimmäislämpötila

¾¾ Ota käyttöön ja aseta
haluamasi
mukavuuslämpötila
(1,0...6.0 ≈ 18 °C...28 °C)
¾¾ Vahvista asetus painamalla.

Alennuslämpötila
lomalla

¾¾ Ota käyttöön ja aseta
haluamasi lämpötila.
¾¾ Vahvista asetus painamalla.
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¾¾ Vaiheet

Läsnäololämpötila
lämmitystilassa
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Kuvake

Parametri
Parametri

Kuvake

Lämpötilarajoitusten
asettaminen

min
maks

¾¾ Käyttöönotto
¾¾ valitse alin ja ylin asetettava lämpötila, vahvista
kukin painamalla

E-CL
SET

¾¾ Ota käyttöön ja valitse
tila Päällä (On) tai Pois
päältä (Off)
¾¾ Vahvista asetus painamalla

Ulkoinen kytkinkello
päälle/pois päältä

Mukavuusohjelman
valinta arkipäivien
osalta
Mukavuusohjelman
valinta viikonlopun
osalta

P0
1-5

P0
6-7

Vaiheet

¾¾ Ota käyttöön ja vahvista
syöttö.
¾¾ Valitse lifestyle-ohjelma
(P0-P3) ota se käyttöön.
¾¾ Ota käyttöön ja vahvista
syöttö.
¾¾ Valitse lifestyle-ohjelma
(P0-P3) ota se käyttöön.

Kellonajan/päivämäärän asettaminen

SET
TIME

¾¾ Ota käyttöön, aseta vuosi (vvvv), kuukausi (kk) ja
päivä (pp) sekä kellonaika (hh:mm), vahvista
kukin painamalla.

Tiedot huoneyksikön
ohjelmistoversiosta

So1
XX.X

¾¾ Näyttää huoneyksikön
ohjelmistoversion

Tiedot perusyksikön
ohjelmistoversiosta

So2
XX.X

¾¾ Näyttää
perusyksikön
ohjelmistoversion
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Parametri

ENG

Parametri

Kuvake

Tiedot ohjelmistoversiosta EthernetController

So3
XX.X

¾¾ Ethernet-Controllerin
ohjelmistoversion näyttö

RES
USER

¾¾ Ota käyttöön ja valitse
Yes (kyllä)
¾¾ Paina, kun haluat palauttaa kaikki tehdasasetukset.

Käyttäjätason palautus
!Kaikkien käyttäjäasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin!

Vaiheet

DAN
Pariston vaihto
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Varoitus
Nieleminen voi aiheuttaa hengenvaaran
Pikkulapset voivat nielä paristoja tai kiertonuppeja.
¾¾ Vahdi RGB:tä paristoja vaihdettaessa.

1

2

3

RUS

¾¾ Ota huoneyksikkö käyttöön pariston vaihdon jälkeen nuppia
painamalla.
99 Aikaisemmin asetut arvot palautuvat.
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4 Puhdistus ja vianpoisto
Vikojen ja ongelmien poisto
Vikatilassa vilkkuvat asiaankuuluvat kuvakkeet näytössä.
Näyttö

Merkitys

Apu

Pariston lataus- ¾¾ Paristonvaihto kohta ajantila matala
kohtainen.
Häiriö yhteydessä perusyksikköön.

¾¾ Käytä lisävarusteista välivahvistinta tai aktiiviantennia
toimintasäteen kasvattamiseksi.

¾¾ Tarkista perusyksikön virransyöttö. K
¾¾ äytä lisävarusteista välivahHäiriö yhteyvistinta tai aktiiviantennia
dessä perusyktoimintasäteen kasvattamisikköön.
seksi.
¾¾ Jos laite on rikki, käänny sähköasentajan puoleen.

Err 0001

Sisäinen lämpö¾¾ Huoneyksikkö on vaihdettatila-anturi on
va.
viallinen.

Err 0002

Ulkoinen läm¾¾ Anturi pitää vaihtaa, käänny
pötila-anturi on
sähköasentajan puoleen.
viallinen.

Err 0004

Err 0005
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Pariston lataus
¾¾ Paristot on heti vaihdettava.
on matala.
¾¾ Tarkista perusyksikön virranPerusyksikköä
syöttö.
ei löytynyt,
¾¾ Suorita huoneyksikön paivaikka pairing
ring-toiminto uudestaan.
onnistui.
¾¾ Käänny sähköasentajan puoleen.
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Näyttö

Err 0006

Merkitys

Apu

Perusyksiköi- ¾¾ Tarkista perusyksikön virranden välisessä
syöttö.
tiedonsiirrossa ¾¾ Käänny sähköasentajan puoon häiriö.
leen.

Puhdistus
Käytä laitteiden puhdistukseen ainoastaan kuivaa ja pehmeää
liinaa, jossa ei ole liuotinta.
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5 Käytöstä poistaminen
Hävittäminen
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Paristoja ja huoneyksikkö ei saa hävittää talousjätteiden
seassa. Laitteiden haltija on velvollinen toimittamaan ne
asianmukaisiin talteenottopisteisiin. Materiaalien lajittelu
ja kierrätys säästää luonnonvaroja ja edistää niiden uudelleenkäyttöä, jolloin ihmisten terveys ja ympäristö hyötyvät.
Laitteiden vastaanottopisteet löytyvät ottamalla yhteyttä
kunnanvirastoon tai paikalliseen jätteidenkeräysyritykseen.
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Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslain nojalla. Kaikki oikeudet
pidätetään. Käsikirjaa ei saa kopioida, monistaa, lyhentää tai siirtää
missä tahansa muodossa kokonaan tai osittain, ei mekaanisesti eikä
elektronisesti, ilman valmistajan ennalta antamaa lupaa. © 2014
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