RGT-01 Instrukcja errata

Blokowanie klawiatury – tryb „ochrony rodzicielskiej”

Funkcja blokady klawiatury umożliwia wyłączenie funkcjonalności przycisków dostępnych na
panelu przednim głowicy RGT-01. Chroni to przed przypadkową zmianą nastaw urządzenia na
przykład przez dzieci.
W celu zablokowania przycisków należy:
1. Wybudzić głowicę RGT-01
2. Jednocześnie nacisnąć przyciski „P” i „M” i przytrzymać je przez około 5s
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis LOC – oznacza to zablokowanie przycisków
W trybie blokady klawiatury po naciśnięciu dowolnego przycisku działa tylko wybudzenie
urządzenia. Na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna temperatura w pomieszczeniu ( Room).
W celu odblokowania przycisków należy:
1. Wybudzić głowicę RGT-01
2. Jednocześnie nacisnąć przyciski „P” i „M” i przytrzymać je przez około 5s
3. Na wyświetlaczu zamiast komunikatu LOC zostanie wyświetlona aktualna godzina oznacza to odblokowanie przycisków
Funkcja blokady klawiatury jest dostępna także w ekranie konfiguracyjnym głowicy w aplikacji
mobilnej – opcja ‘Blokada przycisków’.

Kopiowanie temperatury w obrębie wybranego dnia tygodnia
Funkcja ta umożliwia szybko i wygodnie skopiować wybraną temperaturę globalną na
poszczególne godziny harmonogramu w obrębie jednego dnia.
1. Po wybudzeniu głowicy należy poprzez dłuższe (>5s) przytrzymanie przycisku „P” wejść do
menu urządzenia.
2. Za pomocą przycisku „+” przejść do ekranu edycji harmonogramu
3. Wybrać dzień tygodnia i za pomocą przycisku „P” wejść w ekran edycji harmonogramu
4. Za pomocą przycisków „+”/”-„ wybrać jedną z czterech temperatur globalnych
5. Wcisnąć przycisk „P”
6. Naciskając przyciski „+”/” z wciśniętym przyciskiem „P” wybrana temperatura jest
kopiowana na poszczególne godziny w obrębie edytowanego dnia.

Kopiowanie harmonogramu z poziomu aplikacji mobilnej
Poza edycją harmonogramu dla każdego dnia z osobna istnieje także możliwość szybkiego
skopiowania harmonogramu utworzonego dla wybranego dnia na pozostałe dni tygodnia.
W tym celu należy:
1. Utworzyć harmonogram dla wybranego dnia tygodnia
2. Będąc na wybranym dniu tygodnia dla którego stworzony został harmonogram należy
wybrać opcję ‘Edytuj’ a następnie ‘Kopiuj harmonogram’
3. Należy zaznaczyć dni tygodnia do których ma być skopiowany utworzony wcześniej
harmonogram
4. Po naciśnięciu przycisku ‘Zapisz’ nastąpi skopiowanie harmonogramu

Pozostałe zmiany
Domyślna wartość parametru ‘Czas pomiarów’ :
Domyślna wartość parametru ‘Czas synchronizacji’:

10 minut
20 minut

W ekranie konfiguracyjnym wprowadzono dodatkowy parametr ,Zamknięcie zaworu’.
100% oznacza całkowite zamknięcie zaworu a 0% całkowite otwarcie.

