Installationsvejledning
Gulvvarmesystem
Drejeknaptermostat
(uden internet)
KL08RF
og
HTR-RF20 rumtermostat
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Denne instruktion beskriver en gulvvarme installation med en KL08RF Kontrolboks og
en eller flere HTR-RF20 rumtermostater med drejeknap
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Hvis kontrolboksens netværksstatus-lampe(4) blinker grønt med jævne intervaller, så gå direkte til punkt 2
Hvis kontrolboksens netværksstatus-lampe(4) er fast grøn eller blinker 2 gange efterfulgt af en pause) anbefaler vi at
nulstille kontrolboksen inden starten af installationen:
1. Tryk på "ringklokken"(3) som sidder til højre på kontrolboksen i 15 sekunder, eller til den lyser
Orange
2. (Kun hvis netværksstatus-lampen(4) lyser fast grøn) Tryk på pair-knappen(1) i 30 sekunder indtil
netværkstatuslampen begynder at blinke. Hvis dette ikke lykkes, så gentag trykket.
3. Tryk på ”reset”(2) i 1 sekund. Kontrolboksens lamper vil blinke (ikke alle lamper)
Når netværkstatus-lampen(4) blinker jævnt grønt er kontrolboksen klar til tilslutning.
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Tryk på "ringklokken" som sidder til højre på kontrolboksen i 5
sekunder, så netværket åbnes for tilslutning af nye enheder: Den
røde ring blinker.
Det første som vil ske er at Netværksstatus-lampen på
kontrolboksen (se billede ovenover-(4)) vil blive fast grøn.
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Efter batterier er sat i rumtermostaten, så tryk 3 sekunder på sync knappen(se billede). LED
på forside vil begynde at blinke og til sidst blive fast rød når rumtermostaten har fundet og
automatisk er blevet tilsluttet netværket.
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Før det første tryk på sync-knappen skal du med drejeskiven angive hvilken kontrolboks
skal denne rumtermostat tilsluttes. Der kan tilsluttes op til 9 kontrolbokse til ét system. Hvis
der kun er en kontrolboks skal drejeskive stå på 1. Tryk på sync-knappen og LED på forsiden
vil blinke grønt én gang for at bekræfte.
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Før det andet tryk på sync-knappen skal du med drejeskiven angive hvilken gruppe
skal denne rumtermostat tilsluttes. Da gruppering ikke bruges med denne type
rumtermostat skal drejeskive stå på 1. Tryk på sync-knappen og LED på forsiden vil
blinke grønt én gang for at bekræfte.
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Før det tredje og sidste tryk på sync-knappen skal du med drejeskiven angive hvilken
zone (på kontrolboksen) skal denne rumtermostat styre. Sæt drejeskiven på det valgte
zonenummer. Tryk på sync-knappen og LED på forsiden vil blinke grønt det samme antal
gange som zonenummeret for at bekræfte. F.eks. tilslutning til zone 5 vil give 5 grønne
blink
Installationen af denne rumtermostat er færdig.
Hvis flere rumtermostater skal installeres gå tilbage til punkt
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Hvis noget går galt med installation, så nulstil rumtermostaten og prøv igen.
Nulstilling af termostat:
Tryk 10 sekunder på sync knappen indtil LED blinke orange. Vent til LED holder op med at
blinke og start igen fra punkt 3
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Når alle rumtermostater er installeret:
Luk netværket for yderligere tilslutning, ved at holde knappen inde i
5 sekunder, indtil den røde LED lyser fast rødt.
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