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1. Ohutusnõuded Täita tuleb järgmisi 
ohutusnõudeid. 
 Seadet kasutatakse ainult ettenähtud 

eesmärgil, seda hoitakse kuivas 
keskkonnas ning paigaldatakse ainult 
siseruumidesse.   

 Termostaat sisaldab väikesi osi, hoidke 
need lastele kättesaamatus kohas. 

 Enne raadiomooduli ühendamist 
peajuhtpuldiga tuleb täielikult peatada 
töö peajuhtpaneeliga - lülitage see välja 
ja ühendage lahti põhitoiteallikast.  

 Kasutusjuhendi mitte järgimine või 
raadiomooduli vale ühendamine 
peajuhtpaneeli külge võib põhjustada 
talitlushäireid peajuhtpaneelis ja 
raadiomoodulis endas. 

 Seadet tohib käivitada ainult isik, kes on 
käesoleva juhendiga põhjalikult tutvunud.   

 Mitte ühelgi tingimusel ei tohi seadme 
ehituses midagi muuta. 

2. Üldine informatsioon 
Ruumi raadio teel juhitav (Room Control 

Radio) termostaat  on mõeldud 
juhtmevabaks tööks välise raadiolainete 
mooduliga, mis on juhtmega ühendatud 
peajuhtpaneeli külge. Termostaat 
paigaldatakse valitud ruumi, näit. elutuppa,  
ja selle abil hoitakse ruumis ülal 
eelseadistatud temperatuuri, saates 
raadiosignaali peajuhtpaneeli külge 
ühendatud moodulile. Kasutatav 
krüpteeritud, kahesuunaline raadioside 
võimaldab edastada informatsiooni 
peajuhtpaneelist termostaadile, k.a. 
kütusetaseme kontroll kütusepaagis, 
regulaatori häireoleku kontroll ja väliste 
temperatuuriväärtuste kontroll. Termostaadi 
tagantvalgustusega LCD-ekraan näitab 
teavet ruumi temperatuuri kohta, valitud 
töörežiimi, hetke kellaaega, mida 
sünkroonitakse simultaanselt 
peajuhtpaneeliga. 

 

 
Raadioside: 1 – raadio teel juhitav termostaat 

ruumi kütteseade kontrolliks, 2 - raadiomoodul, 3 
- peajuhtpaneel. 

Dokumentatsiooni puudutav teave 
Termostaadi kasutusjuhend on täienduseks 
peajuhtpaneeli kasutusjuhendile. Täpsemalt, 
välja arvatud käesoleva juhendi puhul, tuleb 
järgida ka peajuhtpaneeli kasutusjuhendit. 
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad 
juhiste mitte järgimise tagajärjel.   

3. Dokumentide säilitamine  
Seda käsiraamatut ja kasutusjuhendit ning 
mistahes muid vajalikke dokumente tuleb 
hoolikalt säilitada, nii et nad oleksid igal ajal 
kättesaadavad. Kui seade toimetatakse 
mujale või müüakse, tuleb kaasas olevad 
dokumendid loovutada uuele kasutajale / 
omanikule. 

4. Kasutatud sümbolid  
Käesolevas juhendis on kasutatud järgmisi 
graafilisi sümboleid: 

    - sümbol viitab lisanõuannetele ja -
informatsioonile. 

    - sümbol tähistab olulist 
informatsiooni. 
NB: sümbolid viitavad olulisele 
informatsioonile, mis muudab juhendi 
kasutajale arusaadavamaks. Siiski ei vabasta 
see kasutajat kohustusest järgida ka neid 
nõudeid, mis ei ole tähistatud graafilise 
sümboliga! 

5. Vastavusdeklaratsioon  
6. Ostetud toode vastab Euroopa Parlamendi 

ja Nõukogu direktiivi 2014/53/EU 16. 
aprillist 2014 liikmesriikide ühtlustatud 
õigusaktide nõuetele, mis puudutab selliste 
raadioseadmete turul kättesaadavust, mis ei 
põhjusta kahjulikke häireid raadiosides 
teistele seadmetele, elurajoonides, eeldusel, 
et toode on korrektselt paigaldatud ja seda 
kasutatakse kooskõlas käesoleva 
kasutusjuhendi nõuetega.  

7. Direktiiv WEEE 2012/19/UE  Toode on 
kujundatud ja valmistatud kõige 
kvaliteetsematest materjalidest. 
Toode vastab direktiivi 2012/19/EU 4. 
juulist 2012 nõuetele elektri- ja 
elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmete 
kohta ja on vastavalt sellele tähistatud 
sümboliga, mis kujutab läbikriipsutatud 
ratastega prügikonteinerit (joonisel), mis 
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tähendab, et toote jäätmed kuuluvad 
lahuskogumisele. 

 
Kohustused peale toote kasutusaja 
lõppemist: 

 kasutusaja lõppedes toimetage pakend ja 
toode asjakohasesse ringlussevõtukohta, 

 ärge kõrvaldage toodet koos muu 
olmeprügiga,  

 ärge põletage toodet. 
Järgides ülalloetletud elektri- ja 
elektroonikaseadmete puhul ette nähtud 
jäätmete kõrvaldamise nõudeid, väldite 
kahjulikke mõjusid. 

8. Termostaadi esmane käivitamine  
 

 
 
 
 

 

Pärast patareide paigaldamist 
termostaati vastavalt punktis 14.1 
kirjeldatule ja elektriühenduse 
loomist raadiomooduli ja 
peajuhtpaneeli vahel kooskõlas 
punktiga 15.5 on vajalik sooritada  
termostaadi ühendamine 
raadiomooduliga, nagu kirjeldatud 
punktis 15.2. 

Kella sünkroniseerimisfunktsioon 
peajuhtpaneeliga seadistab automaatselt 
kellaaja termostaadis. Kella võib seadistada 
ka otse termostaadi kasutajamenüü alt 
(P04). 
 
 

 

Kellaaja muutus termostaadis 
põhjustab selle muutuse ka 
peajuhtpaneelis ning selle külge 
ühendatud seadmetes.  

9. Termostaadi peajuhtpaneel 
 

 

Legend: 
1. Töörežiimid: 

   -Ajastamine; 

 - Puhkusel; 
 - Mugav;   

 - Ökonoomne; 

 - Antifriis; 
„Air” – Õhutamine; 
„out” – Majast väljas; 
„PrtY” – Pidu; 

- ühekordne HUW laadimine; 
2. nädalapäev: 1 – E., 2 – T., 3 – K., 4 – N., 

5 –R., 6 – L., 7 – P.; 
3. kuvatakse kellaaeg ja infoväli, näit. 

menüü kirjeldused, täiendavad 
töörežiimid, kütuse tase ja 
välistemperatuur; 

4. sümbol, mis näitab välistemperatuuri; 
5. kütusetase; 
6. raadioside sümbol – nähtav ainult 

aktiivse raadioside ajal raadiomooduliga.  
Kui see on pidevalt nähtav, siis ei ole 
termostaat raadiomooduliga ühendatud 
ja vilkumine näitab, et raadioside 
mooduliga on püsivalt katkenud;   

7. patarei tühjenemise indikaator – kui see 
pidevalt põleb, tähendab see, et patarei 
on tühjenemas; kui see vilgub, siis on 
patarei juba tühjenenud ning termostaat 
on lõpetanud sidepidamise 
raadiomooduliga; 

8. ühikusümbolid; 
9. kütte sümbol – sümbol on nähtav, kui 

küttesignaal on edastatud 
peajuhtpaneelile ja ruumi jaoks 
seadistatud temperatuuri ei ole veel 
saavutatud; 

10. ruumi temperatuuri praegune väärtus ja 
eelseadistatud temperatuur;   

11. vajalik boileri puhastamine – sümbol 
tuletab meelde, et põleti vajab 
puhastamist ja tuhasahtel tühjendamist 
(valikuline, sõltub peajuhtpaneeli 
tarkvarast);  

12. alarm – sümbol vilgub, kui: 
- peajuhtpaneelile on saadetud 
häiresignaal, 
- raadiomooduliga ei ole raadiosidet; 
sümbolit kuvatakse pidevalt, kui: 
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- peajuhtpaneelile saabus operatiivteade,  
- termostaat ei ole ühenduses 
raadiomooduliga; 

13. põleti töörežiim – sümbol ilmub ainult 
siis, kui peajuhtpaneeli programm 
raadiomooduliga on täielikult kooskõlas 
vastavalt punktile 15.4. Kuvatav leegi 
sümbol tähendab, et põleti töötab 
(põleb), leegi sümbol koos märkega OFF 
tähendab aga, et põleti on kasutaja poolt 
välja lülitatud; 

14. parameetrite korrigeerimine; 
15. annab märku HUW paagi ühekordsest 

laadimisest; 
16. lapselukk aktiveeritud – seda saab maha 

võtta, hoides 5 sek jooksul all nuppu .  

10. Termostaadi seaded  
 

9.1. Eelseadistatud temperatuuri 
korrigeerimine  

Vajutades nuppe    või   saab 
kontrollida/korrigeerida eelseadistatud 
temperatuuri, mis hakkab vilkuma. 

 
Esimene vajutus võimaldab muuta  
eelseadistatud temperatuuri, kuid ei muuda 
selle väärtust. Alles teine vajutus muudab 
väärtust. Muutmise saab salvestada ja 

väljuda, vajutades nuppu . Kui 
eelseadistatud temperatuuri muutust ei saa 

nupu   abil kinnitada, siis pärast 5-
sekundilist ootamist väljub termostaat 
korrigeerimismenüüst ilma eelseadistatud 
temperatuuri väärtust muutmata. 
Eelseadistatud temperatuuri väärtust saab 

muuta 0,1ºC kaupa. NB: hoides all      ja  
nuppe 2 sekundi jooksul, saab parameetreid 
kiiresti ja tsükliliselt muuta.   

9.2. Töörežiimide korrigeerimine 
Töörežiime saab muuta, vajutades põgusalt 

nupule    , seejärel kuvatakse töörežiimid, 
nii et parasjagu kasutusel olev režiim jääb 
vilkuma. 

 
 

Töörežiimi muudetakse           või     nupu abil. 

Muutmisest väljumiseks vajutage nuppu   

Et väljuda töörežiimide muutmisest 
peaekraanile ilma töörežiimi muutmist 
salvestamata, vajutage 2 sek jooksul klahvi 
A või oodake 5 sekundit. Korrigeeritavad 
töörežiimid, mis on seotud 
parameetriseadetega kasutajamenüüs (punkt 
11): 
 Ajastamine – eelseadistatud 

temperatuurimuutused „Õö“ (P06) ja 
„Päev“ (P05) temperatuuride vahel 
toimuvad vastavalt programmeeritud 
ajagraafikule  (P01). 

 Puhkusel – eelseadistatud temperatuur 
on seadistatud temperatuurile "Puhkusel" 
(P10), mis ilmub korrigeerimiseks sel 
viisil:  
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Selle režiimi kestusaeg (P11) , mis ilmub 
ekraanile vahetult pärast temperatuuri: 

 

 
Seadistatud aja lõppedes pöördub 
termostaat tagasi režiimile, millel ta 
töötas enne režiimi „Puhkusel“ 
sisselülitamist.  See režiim on kasulik 
puhkusereiside puhul. 

 Mugav – termostaat töötab kestval 
eelseadistatud temperatuuril „Päev“ 
(P05), mis kindlustab mugava 
temperatuuri köetavas ruumis. 

 Ökonoomne – termostaat töötab kestval  
eelseadistatud temperatuuril "Öö" (P06), 
mis hoiab kütust kokku. 

 Antifriis – termostaat töötab kestval 
eelseadistatud temperatuuril "Antifriis" 
(P07), mis tagab kaitse veesüsteemide 
külmumise vastu küttesüsteemis. See on 
kasulik, kui köetavas   ruumis ei viibi 
inimesi. 

  - režiim võimaldab ühekordset HUW 
paagi laadimist seadistatud ajaks (P14), 
mida saab muuta järgmiselt: 

 

 

HUW paagi aktiivse ühekordse laadimise 
vältel on HUW ajagraafikud välja 
lülitatud.   

 Õhutamine (tekstiteade põhiekraani 
kolmandas jaos) eelseadistatud 
temperatuur on seadistatud ühekordselt 
"Öö" režiimile (P06), et reguleerida 
õhutusrežiimi kestust (P13), mida saab 
reguleerida järgmiselt: 

 

 
Seadistatud aja lõppedes pöördub 
termostaat tagasi režiimile, millel ta 
töötas enne režiimi „Õhutamine“ 
sisselülitamist. See režiim on eriti kasulik 
ruumide ventileerimiseks. 

 Pidu (tekstiteade põhiekraani kolmandas 
jaos) – eelseadistatud temperatuur on 
seadistatud ühekordselt režiimile „Pidu“ 
(P08), mida saab reguleerida järgmiselt: 

 

 
„Pidu“ režiimi kestvusaeg(P09) ilmub 
reguleerimiseks vahetult pärast 
temperatuuri: 

 

 
Seadistatud aja lõppedes pöördub 
termostaat tagasi režiimile, millel ta 
töötas enne režiimi „Pidu“ sisselülitamist.  
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 Majast väljas (tekstiteade põhiekraani 
kolmandas jaos) – eelseadistatud 
temperatuur on seadistatud ühekordselt 
öisele režiimile (P06), kestvusajaks 
(P12) on „Majast väljas“ režiim, mis 
ilmub korrigeerimiseks:  

Näide: 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Seadistatud aja lõppedes pöördub 
termostaat tagasi režiimile, millel ta 
töötas enne režiimi  "Majast väljas“ 
sisselülitamist. Kasulik režiim, kui kasutaja 
lahkub köetavast ruumist. 

 
9.3. Ajagraafikute korrigeerimine 

Nuppe        ja  2 sekundit all hoides saab 
siseneda kasutajamenüüsse. Valige 
kasutajamenüü (P01) sõna "Sch" abil ja 

vajutage nuppu  . Vilkuv rida näitab 
muudetud päeva, kus 1 tähendab 
esmaspäeva, 2 teisipäeva, 3 kolmapäeva 

jne. Nuppude   või  abil saab muuta 

nädalapäeva. Pärast nupu vajutamist 
sisenetakse selle päeva intervallide 
programmeerimisse. 

 
Alguses süttib intervall, mis on seadistatud 
vaikimisi: 00:00 (tähendab intervalli 
vahemikus 00.00- 00.30). Te ine intervall 
on 00:30 (tähendab vahemikku 00.30-01. 

00). Kasutage nuppe   või , et 
intervalle vahetada (48 intervalli iga 0.5 
tunni järel). Kõigi intervallide jaoks saab 
seadistada temperatuuri "Öö" või „Päev“. 

Nupp määrab antud intervalli jaoks öö või 
päeva temperatuuri. Kuu tähistab 
seadistatud öist, päike päevast temperatuuri.  
Salvestage/väljuge, hoides 2 sekundit all  

nuppu .  

. 

Vaikimisi on kõik nädala ajaintervallid 
seadistatud vastavalt ülaltoodud näitele. 
Intervalle saab korrigeerida peajuhtpaneelilt. 

 
9.4. Intervallide kopeerimine 

Hoides all korraga nuppe    ja   2 
sekundi jooksul, pääseb kasutajamenüüsse 
(P02), kasutades sõna  "cPy" ja vajutades 

nuppu  . Vilkuv rida näitab, et vaatluspäev 
kopeeritakse teistele päevadele, kus 1 
tähendab esmaspäeva, 2 teisipäeva, 3 

kolmapäeva jne. Nuppude või abil 

saab seda muuta. Pärast nõustumist nupu 
abil lõpetab vaatluspäev vilkumise ja vilkuma 
hakkab päev, kuhu seadistus kopeeritakse 
(muster). Te võite valida mitmeid erinevaid 
päevi, kuhu muster kopeerida, kuid 
vaatluspäeva enam muuta ei saa. Veenduge, 
et salvestate ja väljute programmist, hoides 

3 sekundi jooksul all nuppu . 

 

Valige kopeeritav päev:  

 
 

    
 

00:00 

00:30 

01:00 

01:30 

……... 
05:30 

06:00  

06:30  

07:00 

……... 

21:30  

22:00  

22:30  

23:00  

23:30  
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Esmaspäev kopeeriti neljapäevale, 
reedele, laupäevale ja pühapäevale. 
Sun. 

 

 
 

 
 
 
 

11. Kasutajamenüü  
Kasutajamenüüsse sisenetakse, hoides 
korraga all nuppe  ja  

2  sekundi jooksul. 

 
Kasutajamenüü individuaalsed parameetrid 
on nähtavad, kui järjestikused tähised 
kuvatakse põhiekraani 3. jaos, nagu 
kirjeldatud allpool toodud tabelis. 

 

 

Parameetrite valikuks kasutatakse nuppe 

ja  , valiku kinnitamiseks nuppu  . 
. 
Nr. Kirjeldus 
P01 „Sch” Ajagraafikud, punkt 9.3 
P02 „CPy” Ajagraafikute kopeerimine, punkt 

9.4 
P03 „PAr” Kokkuühendamine, punkt 15.2 
P04 Kella seadmine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutajamenüüst väljumiseks põhiekraanile 

hoidke 2 sekundi jooksul all nuppu .     
 

11.1 Teenuste menüü  

Teenuste menüüsse sisenemiseks hoidke 2 

sekundi jooksul samaaegselt all nuppe ja 

. Pärast menüüsse sisenemist sisestage 

salasõna 1410, vajutades nuppe  

   ja        ning kinnitage valik, vajutades 

nupule .  

Päevade valimine mustri 
koostamiseks  
 

P05 „Päev”, eelseadistatud temp. [°C] 
P06 „Öö”, eelseadistatud temp. [°C] 
P07 „Antifriis”, eelseadistatud temp. [°C] 
P08 „Pidu” , eelseadistatud temp. [°C] 
P09 „Pidu” režiimi kestuse määramine  [h] 
P10 „Puhkusel”, eelseadistatud temp. [°C] 

P11 
„Puhkusel” režiimi kestuse määramine 
[päevad] 

P12 
„Majast väljas” režiimi kestuse 
määramine                                   [h] 

P13 
„Õhutamise” režiimi kestuse 
määramine [min.] 

P14 Ühekordse HUW laadimise aeg       [h] 

P15 
Nupulevajutuste heli sisse- (on) või 
väljalülitamine  (oFF). 

 

P16 

Helialarmide sisse- (on) või 
väljalülitamine (oFF). (oFF) seade 
puhul on alamiteade nähtav ainult 
põhiekraani infoväljal (jagu 3). 

 
P17 

Äratuskella heliteate sisse- (on) või 
väljalülitamine (oFF) öösiti kl  
22:00 kuni 6:00. 

P18 Ekraani kontrastsus [%] 

P19 
Ekraani tagantvalgustuse eredus    [%] 

P20 
Ruumi termostaadi temperatuuri  
hüsterees   [°C] 

P21 
Lasteluku sisse- (on) või väljalülitamine 
(oFF). 

 
P30 

Termostaadi ja raadiomooduli vahelise 
raadiosignaali tugevus. [%] 

P31 Termostaadi programmi versioon.  

P32 
Kuvatava temperatuuri täpsuse 
korrigeerimine.  [°C] 

P34 
Tehaseseadete taastamise sisse-  (on) 
või väljalülitamine (oFF).   

P35 Termostaadi aadress, punkt 15.4 

P40 
Kütusetaseme näidiku sisse- (on) või  
väljalülitamine (oFF). 

P41 
Välisõhu temperatuuri näidiku sisse-  
(on) või väljalülitamine (oFF). 

P42 
Kellaajanäidu sisse- (on) või 
väljalülitamine (oFF)  
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Teenuste menüü individuaalsed 
parameetrid on nähtavad järjestikuste 
tähistena  ekraani 3. jaos, vt 
allpooltoodud tabelit.  

 

 
 

Nr. Kirjeldus 
 

1 
Teiste termostaatide parameetrite sisse- 
(on) või väljalülitamise  (oFF) võimalus.  
Vaikimisi on need sisse lülitatud.  

 

2 

Hotellirežiimi sisse- (on) või 
väljalülitamine (oFF), mis juhul 
peajuhtpaneeli parameetrid on 
blokeeritud. Vaikimisi on seade välja 
lülitatud (oFF). 

Hoides all nuppu  2  sekundi jooksul, 
väljute menüüst põhiekraanile.  

12. Alarmide ja sekkumiskutse signaalid  
 

12.1 Alarmid 

Termostaat annab signaali häireolukorrast, 
mis saadetakse peajuhtpaneelilt.  Häire ajal 
kuvatakse vilkuvat tähist "AL" ja alarmi 
numbrit ning kostub piiks - kui (P16) 
parameeter on seadistatud sisselülitatusele. 

 

 

Esimene vajutus nupule  vaigistab alarmi 

heli. Nuppudega  ja   saate kontrollida 
alarmi tõusvaid numbreid, kui neid on 
samaaegselt aktiveeritud rohkem kui üks. 

Vajutades uuesti nuppu ,  satute 

termostaadi põhiekraanile. Kui alarm ikka 
veel töötab, kuvatakse termostaadi ekraanil 

endiselt vilkuvat sümbolit    ja  

infoväljal kuvatakse alarmi kood (jagu 3).  

Helisignaali saab võimaldada või peatada 
kasutajamenüüst.  
12.2  Sekkumiskutsed 

Juhul, kui peajuhtpaneel saadab üleskutse 
sekkumiseks (informatsioon), kuvatakse 
teade "In" ja sekkumise number ilmub 
termostaadi ekraanile. Sekkumiskutse puhul 

helisignaali ei edastata. Nuppude    and  

  abil saate kontrollida sekkumiskutsete 
tõusvaid numbreid , kui neid on samaaegselt 

rohkem kui üks. Esimene vajutus nupule    

kinnitab, et sekkumiskutset on loetud. 

Vajutades uuesti nuppu  , satute termostaadi 
põhiekraanile. Kui sekkumiskutse on endiselt 
aktiivne, on termostaadi põhiekraanil ikka veel 

näha sümbol   ja infoväljal kuvatakse 
kinnituskood (jagu 3). 

13. Põhijuhtpaneeli parameetrite 
seaded  

Termostaat võimaldab teil muuta valitud 
parameetreid peajuhtpaneelil. 
 

 

Võimalus muuta valitud 
parameetreid peajuhtpaneelil sõltub 
antud programmi versioonist. 

Põhiregulaatori parameetrite menüüsse 
sisenemiseks vajutage 2 sekundi jooksul 

nupule . Individuaalsed menüü 
parameetrid on nähtavad  järjestikuste 

tähistena ekraanil jaos nr 3, nagu allpool 
kirjeldatud.  

 

 

Parameetrite valimiseks kasutage nuppe  

või   ja  nupp    kinnitab valiku.  

Nr. Kirjeldus 

b01 Eelseadistatud HUW temperatuuri 
muutmine. 

b02 
Eelseadistatud boileri temperatuuri 
muutmine  

b03 
Lülitades sisse (on) või  väl ja  (oFF) 
põleti töö the (lülitage boiler sisse 
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 ja välja). 

 
 
 

b04 

SUMMER (suve) funktsiooni seaded 

SUMMER funktsioon:  – Talv; 

 – Suvi;   – Auto 

 
 
 

b05 

HUW seaded: 

  –Väljas; 

– 
Prioriteet; 

 – Prioriteeti ei ole 

Nupu     all hoidmisega 2 sekundi jooksul 
väljutakse menüüst põhiekraanile. 

14. Termostaadi paigaldamine  
Raadio teel juhitav termostaat paigaldatakse 

ainult kuivadesse eluruumidesse ja 
kinnitatakse seinale või paigutatakse tasasele 
pinnale (eraldiasetseva seadmena) ruumis, 
kus on kütteringlus. Pärast komplektile koha 

valimist veenduge, et: 
 valitud asukoht oleks vaba liigsest 

niiskusest ja termostaati ümbritsev 
temperatuur jääb vahemikku 5..35C, 

 valitud asukoht tagab õhu vaba 
ringlemise ja on eemal kuumust 
eraldavatest allikatest, näit. 
elektroonikaseadmetest, kaminast, 
küttekehast ja otsesest päikesevalgusest,  

 valitud asukoht ei tekita raadiosignaalis 
häireid või selle puudumist. Kirjeldus p. 
15.4 all. 

Termostaat peaks olema kinnitatud kõrgusel, 
mis võimaldab selle mugavat kasutamist, 
reeglina u. 1,5m kõrgusel põrandapinnast. 

 

 

Termostaat tuleb kinnitada seinale 
paigalduskruvide abil. Juurdepääsu 
kruviaukudele saab termostaadi tagakaane 
avamise ja eemaldamise abil.    

Kaane avamiseks kasutada tavalist 
kruvikeerajat. 

 
Kaas kruvitakse valitud paika seinal 
sobivasse asendisse, nagu näha allpool oleval 
joonisel. Aukude omavahelise kauguse 
määrab kaane kinnitamine seinale. 

 

 
 

 

 
Et paigutada termostaat tasasele 
pinnale, kasutage spetsiaalset alust. 

 

 

Screw holes 
Assembly screw 
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14.1 Termostaadi patareide 
paigaldus ja vahetus 

Et panna termostaati patarei või seda 
vahetada, eemaldage termostaadi korpuse 
tagakaas. 
 

 

Patareide sisestamisel peavad nende 
poolused olema paigutatud õigesti. 

 

 

 
 

 

Termostaadi toiteks on soovitav 
kasutada leelispatareisid. 
Termostaadi tööaeg sõltub 
kasutatavate patareide kvaliteedist.   
 

15. Raadiomoodul 
 

15.1 Raadiomooduli paigaldamine ja 
ühendamine peajuhtpaneeliga  

Raadiomoodul tuleb monteerida seinale 
peajuhtpaneeli paigalduskoha lähedale. Kui 
raadioside on nõrk, üritage paigutada moodul 
mõnda teise kohta. Mooduli liigutamine 
kasvõi mõne cm võrra võib mõjutada 
raadioside kvaliteeti. 
 
 

 

Raadiomooduli paigutamine 
metallümbrisesse, näit 
monteerimisümbris, boileri  
metallümbrisesse võib  summutada  
raadiosignaali ja seeläbi halvendada 
termostaadi tööd  

Raadiomoodul tuleks kruvida seinale 
paigalduskruvidega. Patareidele ligipääsuks 
tuleb eemaldada mooduli kate.  

 
Raadiomooduli terminalid D +, D-, GND, 12 
VDC tuleb ühendada RS485 peajuhtpaneeli 
andmeedastuspessa, järgides juhiseid 
punktis 15.5 
 
 
 
 

 

Andmeedastuse ja toiteallika 
ühendamisel tuleb tähelepanu 
pöörata D +, D- ja GND  ühenduste 
õigele polaarsusele 12V 
raadiomooduli ja peajuhtpaneeli 
vahel.  Ebaõige ühendamine võib 
tekitada kahjustusi peajuhtpaneelile 
või põhjustada vigu selle töös.  

 
 
 

 

Kaabli maksimaalne pikkus sõltub 
juhtmete ristlõikest. 0,5 mm2 

juhtme puhul ei tohi see ületada 30 
m. Ristlõige ei tohiks siiski olla 
väiksem kui 0.5 mm2. 

 

 

Kruviaugud 

Komplekti 

kuuluv kruvi 

 
ISM 

Module 
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Kui termostaati pole kunagi varem 
raadiomooduliga seotud (tehase 
seaded), siis toimub sidumine 

pärast vajutamist nupule  ,  ilma et 
tarvitseks siseneda 
kasutajamenüüsse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2 Raadiomooduli sidumine 
termostaadiga 

 

 

 

Elektriliselt peajuhtpaneeli külge 
ühendatud raadiomoodul tuleb 
siduda termostaadiga. 

Kuni raadiomooduli ühendamine  termostaadi 
ekraaniga on lõpule viidud, kuvatakse 

pidevalt sümboleid   ja  . 

Sidumine peajuhtpaneeli menüüst:  
 

 
 

See sidumismeetod on saadaval 
ainult siis, kui peajuhtpaneeli 
programm on täielikult kokkusobiv 
raadiomooduliga. 
 

Sisestage põhiline regulaatormenüü: 
MENÜÜ → Üldseaded → Raadiomooduli 
seaded → Sidumisrežiim; vajutage 
„Sidumisrežiimil“ „yes“,- sidumisrežiim 
aktiveerub 4 minutiks. Selle aja jooksul  
peaks raadiomoodul ühendatud olema. Et 
seda saavutada, hoidke samaaegselt 2 

sekundi jooksul all nuppe      ja 
termostaadil ja valige termostaadi 

kasutajamenüüst programm  (P03); 
ekraanile ilmub "PAr". Pärast nõustumist 

nupu abil, toimub sidumine. Vilkuma 

hakkab teade "PAr". "END" ja "Succ"  
teated termostaadil kinnitavad ühendust. 

.  Sümbolid   ja  ei ole samuti enam 
nähtavad termostaadi ekraanil. Aktiivse 
sidumisrežiimi käigus võib ühendada ka teisi 
termostaate. Pärast termostaatide korrektset 
sidumist raadiomooduliga lõpetage 
sidumisrežiim pearegulaatori menüüs või 
oodake, kuni aktiivne sidumissessioon 
lõpetab töö. 
Pärast seda, kui olete loonud raadioside 
termostaadiga peajuhtpaneeli Information 
menüüs, kuvatakse termostaati kui raadio 
teel ruumi kütet juhtivat seadet (Room 

Control Radio), vastava tarkvara versioon 
ilmub ekraanile. 

 
 

Raadiomooduli taasühendamine 
peajuhtpaneeliga ei eelda sidumist 
varem seotud termostaatidega.  

Ühendamine otse raadiomoodulilt:  
Peajuhtpaneeli programmi piiratud 
ühilduvuse korral raadiomooduliga 
kasutatakse sidumisrežiimi käivitamiseks 
raadioside mooduli P nuppu, mida tuleks üks 
kord põgusalt vajutada – seejärel hakkab 
LED vilkuma, mis tähendab, et sidumisrežiim 
aktiveeritakse 4 minutiks. 

 

 
Selle aja jooksul saab ühendada ainult ühe 
termostaadi, sarnaselt nagu kirjeldati 
ühendamist peajuhtpaneeli menüü tasandilt. 
Pärast termostaadi õnnestunud sidumist 
lõpetage sidumisrežiim, vajutades põgusalt 
nupule 

4x0.5 mm2 juhe, 
max.pikkus 30 m 
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 P või oodake, kuni aktiivne sidumissessioon 
lõpeb. Pärast raadioside loomist termostaadiga 
peajuhtpaneeli menüüs Information, 
kuvatakse termostaati ruumi kütte kontrollijana 

(Room Control) kooskõlas tarkvara versiooniga. 
 

 
Raadiomoodul suudab töötada koos 
kuni kolme termostaadiga.   

 
 

P nupu abil teostatavat  
sidumismeetodit saab kasutada ka 
juhul, kui mooduli programm on 
täielikult kokkusobiv 
peajuhtpaneeliga. 
. 

aa 

15.3 Raadiomooduli sidumise mälu 
lähtestamine (reset)   

Raadiomoodul salvestab andmeid seotud 
termostaatide kohta oma mälus, seega 
pärast mis tahes termostaadi 
väljavahetamist on vajalik raadiomooduli  
mälu lähtestamine (reset), seadistades 
peajuhtpaneeli parameetreid:   
MENÜÜ → Üldseaded → Raadiomooduli 
seaded → Kustutage seotus seadmega  = 
Yes. 
Mälu lähtestamist võib sooritada ka vajutades  
raadiomooduli nuppu P u. 8  sekundi jooksul.  
Sidumismälu kustutamise kinnituseks süttib  
Vahetult pärast P nupu vabastamist hetkeks LED.   
  

 

 

 
Lähtestatud raadiomoodul vajab 
taassidumist termostaatidega. 

 
15.4 Raadiomooduli sidumine mitme 

termostaadiga 
 

 
 

 

Peajuhtpaneeli koostöö rohkem kui ühe 
termostaadiga on võimalik ainult juhul, 
kui raadiomooduli programm on 
täielikus kokkusobivuses 
peajuhtpaneeliga. 

Veendumaks, et peajuhtpaneeli programm 
vastab täielikult raadimoodulile, valige 
peajuhtpaneeli menüüst järgmine sakk: 
MENÜÜ → Information → Programs 
versions ja kui ISM informatsioon on 
nähtav, siis koos kuvatud versiooniga  toimib  
raadiomooduli programm kuni kolme 
termostaadiga. Kui selline informatsioon 
puudub, toimib programm ainult ühe 
termostaadiga. Selleks, et kontrollida 
võimalust täielikuks koostööks edasiste 
termostaatidega,  võtke ühendust 
pearegulaatori tootjaga, kes määrab kindlaks 
võimalused pearegulaatori tarkvara 
uuendamiseks sellise koostöö toimimise 
tagamiseks.  

Termostaadi aadress seadistatakse 
kasutajamenüüs, parameeter (P35). Iga 
termostaadi jaoks tuleb seadistada erinev 
aadress vahemikus 1..3. 
Individuaalsete aadresside korrektsust saab 
kontrollida peajuhtpaneeli Information 
menüüs, kus erinevaid termostaate 
kuvatakse kui Room Control Radio T1…T3. 
Hoone konstruktsioonielemendid, ruumide 
paigutus ja sisseseade, 
elektroonikaseadmete kogus, kaugus 
raadiomooduli paigaldamiskoha ja 
termostaadi vahel mõjutavad vastuvõetud 
raadiosignaali taset, seega termostaadile 
paigalduskoha valimisel tuleks võtta arvesse 
vastuvõetava raadiosignaali tugevust valitud 

asukohas, jälgides sümbolit   termostaadi 
ekraanil. Juhul, kui sümbol:  

- ei ilmu ekraanile, on ühendus 
raadiomooduliga korrektne. Sümbol ilmub 
põgusalt ainult aktiivse raadioside ajal 
raadiomooduliga,  

 
 
 

 Korrektselt raadiomooduliga seotud 
termostaadid vajavad indiviuaalse 
aadressi seadistamist iga 
termostaadi jaoks.  
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- vilgub, järelikult raadioside ei toimi või 
signaal on nõrk – tuleks valida uus koht 
termostaadi paigaldamiseks. 
Raadiosignaali väärtust saab vaadata 
termostaadi kasutajamenüü parameetri 
(P30) alt.  
 
 

 

Kui raadioside termostaadiga kaob, 
läheb peajuhtpaneel mõne minuti 
möödudes olekusse „töörežiim ilma 
termostaadita“. 

 
15.5 Raadiomooduli ühendamine 

valitud peajuhtpaneelidega  

Elektriskeemid raadiomooduli 
elektriühenduste kohta peajuhtpaneeli 
terminalidega  on toodud allpool. 

 

Mooduli ühendus juhtpaneeliga  RCONTROL 890, 
891, 892, SCONTROL 892: 1 - raadiomoodul 
2 – peajuhtpaneel.  

 

 

Mooduli ühendus juhtpaneeliga SCONTROL 
MK1: 1 - raadiomoodul, 2 – peajuhtpaneel. 

 

 
Mooduli ühendus juhtpaneeliga SCONTROL  
910: 1 - raadiomoodul, 2 – peajuhtpaneel. 

 
 
 

 

Põhiregulaatori toiteallika 
väljalülitamine pole soovitatav, kuna 
sagedased katsed luua raadiosidet 
termostaadi ja raadiomooduli vahel  
põhjustavad termostaadi patarei 
kiiret tühjenemist. 
. 
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16. Tehnilised andmed  
 

Raadio teel juhitava 
termostaadi 
toiteallikas  

2 x AA (LR6) 1,5V - 
leelispatareid 

Raadiomooduli 
toiteallikas  

5..12V DC – otse 
peajuhtpaneeli pesast  

Termostaadi / 
raadiomooduli 
kaitsetase  

 
IP 20 / IP 40 

Suhteline niiskus  
5…85% ilma auru 
kondenseerumiseta  

Termostaadi ja 
raadiomooduli 
säilitustemperatuur  

 
-10..60C 

Termostaadi ja 
raadiomooduli 
töötemperatuur  

 
5..35C 

Side 
Kahesuunaline ISM 
raadioside 

Raadioside edastuse 
sagedusriba 

ISM 868 MHz, 
(vahemikus 865…868 
MHz) 

Termostaadi ja 
raadiomooduli 
ülekandevõimsus  

 
20 mW (+13 dBm) 

Raadiovõrgu 
topoloogia  

Üks raadiomoodul ja 
mitu alluvat termostaati  

Ekraan LCD tagantvalgustusega  

Juhtimine Mahtuvuslikud nupud  

 
 
Mõõdud 

Termostaat: 
87 mm x 87 mm x 27,3 
mm 
Raadiomoodul: 
70 mm x 50 mm x 7,7 
mm 

Termostaadi / 

raadiomooduli kaal  
0,2 kg / 0,16 kg 

Termostaadi 
paigaldusviis  

Seinal või eraldi 
paiknevana  

Mooduli paigaldusviis  
Seinal 

Komplekti kuulub:  
- Raadio teel juhitav ruumi  

termostaat      1 tk. 
- Termostaadi alus  1 tk. 
- Raadiomoodul 1 tk. 
- AA LR6 patareid 2 tk. 

17. Hoiu- ja transporditingimused 
Termostaati ja raadiomoodulit ei tohi hoida 
vahetute ilmastikutingimuste mõju all,  st. 
vihma ja päikesekiirguse käes ja 
maanteetransporditingimusi ületavas 
vibratsioonis. Hoiu- ja transporditemperatuur 
ei tohi ületada vahemikku -10…60°C. 

18. Võimalike rikete kirjeldus  
 

Sümptomid Nõuanded 

Termostaat ei 
tööta. Ekraan on 
tühi. 
. 

Kontrollige patarei õiget 
asendit – p. 14.1 või 
veenduge, kas patarei ei ole 
kasutatud või tühi. 

 
Termostaat 
töötab, kuid 
ekraanil ei ole 
tagantvalgustust
. 
 

See on tavaline nähtus, mis 
esineb eelkõige tühjade 
patareide korral. Termostaadi 
töövõime ei ole häiritud. Kui 
tagantvalgustus on vajalik, 
vahetage patareid välja – p.   
14.1 

Seadete 
muutmise nupp 
ei tööta. 
 

Kontrollige, kas nupud ei ole 
lukustunud; vajadusel võtke 
maha lapselukk – p. 9 
(jagu 16). 

Termostaat ei 
käivita 
kütterežiimi.  

Eelseadistatud temperatuur 
võib olla olemasolevast 
toatemperatuurist madalam – 
tõstke eelseadistatud 
temperatuuri. 
 

Raadiomoodulit 
ei saa siduda 
termostaadiga 
või mitme 
termostaadiga 
. 

Põhjuseks võib olla levi 
puudumine. Raadiomooduliga 
sidumise ajaks paigutage 
termostaat raadiomooduli 
lähedusse. 

 
 
 
Termostaadi 
patarei tühjeneb 
liiga kiiresti. 

Veenduge, et kasutatavad 
patareid vastavad soovitustele 
ja on kvaliteetsed. Põhjuseks 
võivad olla ka liiga sagedased 
katsed termostaati 
raadiomooduliga ühendada, 
näiteks pikemate 
voolukatkestuste korral 
peajuhtpaneeli põhitoiteallikas. 
. 

 
Ülevaatuste ajalugu: 



 

 

TOOTJA 

PELLAS X Sp. z o.o. Sp.k. 

Poola, 64-920 Pita 

uL. Strefowa 5 

tel.: +48 67 213 80 40 

NIP:  764-266-44-90 

info -en@ p e LL as   x . e u 

w w  w . p e  L L a  s  x  . eu 
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