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Bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą
instrukcję należy starannie przechowywać.
Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby
korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa.
Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego
przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania
mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie.
Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi
w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez zaniedbanie.
OSTRZEŻENIE



Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.

UWAGA



Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów.
Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń.

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną.
Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje
nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń
elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy
nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol
przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie
wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując
odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko
naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu
do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Opis urządzenia
Czujnik
C-8r
przeznaczony
jest
do
współpracy
ze
sterownikiem
L-8.
Montuje się je w poszczególnych strefach grzewczych. Przesyłają one informację a aktualnej
temperaturze pomieszczenia do listwy L-8, która na tej podstawie steruje zaworami
termostatycznymi (otwierając je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane i zamykając po osiągnięciu
temperatury zadanej w pomieszczeniu).

Dioda

Przycisk
komunikacji

Rejestracja czujnika C-8r do żądanej strefy:
Należy zarejestrować każdy czujnik pokojowy w określonej strefie. W tym celu korzystamy z
parametru Czujnik w podmenu określonej strefy (Strefa / Rejestracja / Czujnik) - po naciśnięciu
ikony Rejestracja trzeba wcisnąć przycisk komunikacji w wybranym czujniku temperatury C-8r.
Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji na wyświetlaczu listwy L-8 pojawi się
odpowiedni komunikat.

UWAGA
Do jednej strefy powinien być przypisany tylko jeden czujnik pokojowy.
Należy pamiętać o poniższych zasadach:
- W każdej strefie można zarejestrować maksymalnie jeden czujnik temperatury.
- Zarejestrowanego czujnika nie można wyrejestrować a jedynie wyłączyć jego działania poprzez
zaznaczenie opcji Wyłączony w podmenu danej strefy.
- Próba zarejestrowania czujnika w strefie, w której jest już zarejestrowany inny czujnik
spowoduje wyrejestrowanie pierwszego, zarejestrowanie drugiego.
- Próba zarejestrowania czujnika, który jest już zarejestrowany w innej strefie spowoduje
wyrejestrowanie go z pierwszej strefy i zarejestrowanie w nowej strefie.
Dla każdego czujnika pokojowego przypisanego do określonej strefy można ustawić osobną
temperaturę zadaną oraz harmonogram tygodniowy. Zmiany tych ustawień można dokonać
zarówno w menu sterownika (Menu główne / Czujniki) jak poprzez stronę emodule.eu (przy
pomocy modułu ST-507 lub WIFI RS).
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