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1 Κουμπιά
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a

d

a  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΟΥ
Μεταβείτε  στην  αρχική  σελίδα  της  θερμοκρασίας  χώρου,
στην οποία μπορείτε να κάνετε τα εξής:
▪ Να δείτε την πραγματική θερμοκρασία χώρου.
▪ Να πιέσετε το   ή το   για να ρυθμίσετε την επιθυμητή
θερμοκρασία χώρου.

▪ Να  πιέσετε  το    για  να  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  ή  να
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου.

b  ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Μεταβείτε  στην  αρχική  σελίδα  ζεστού  νερού  χρήσης,  στην
οποία μπορείτε να κάνετε τα εξής:
▪ Να δείτε την πραγματική θερμοκρασία του δοχείου ζεστού
νερού  χρήσης  (μόνο  αν  το  σύστημα περιλαμβάνει  δοχείο
ζεστού νερού χρήσης).

▪ Να  δείτε  την  επιθυμητή  θερμοκρασία  της  άμεσης
παραγωγής  ζεστού  νερού  χρήσης  (μόνο  σε  περίπτωση
άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από λέβητα).

▪ Να  πιέσετε  το    για  να  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  ή  να
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης.

c  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΖΝΧ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου
ΖΝΧ  (μόνο  αν  το  σύστημα  περιλαμβάνει  δοχείο  ζεστού
νερού χρήσης και  εφόσον η ρύθμιση  ζεστού νερού χρήσης
είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ).

d  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ  ή  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ  τη  ρύθμιση
θέρμανσης/ψύξης  χώρου  ή  ζεστού  νερού  χρήσης  (από  τις
αντίστοιχες αρχικές σελίδες).

e    ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
Ρυθμίστε  την  επιθυμητή  θερμοκρασία  χώρου  (στην  αρχική
σελίδα θερμοκρασίας χώρου).

2 Εικονίδιο κατάστασης
Εικονίδιο Περιγραφή

Λειτουργία χώρου = Θέρμανση.

Λειτουργία χώρου = Ψύξη.

Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.
Η λειτουργία εφεδρικής αντίστασης δοχείου ΖΝΧ είναι
ενεργή.
Η μονάδα λειτουργεί.

Πραγματική θερμοκρασία.
Επιθυμητή θερμοκρασία.
Προέκυψε δυσλειτουργία.

Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης είναι ενεργή.

Αν  εμφανιστεί  το  εικονίδιο    ή  ,  ελέγξτε  το  κύριο  χειριστήριο  για
περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας
αν χρειάζεται.
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Για τον εγκαταστάτη

3 Επισκόπηση: Εγκατάσταση
και ρύθμιση

Εγκατάσταση
▪ Το απλοποιημένο χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
συνδυασμό με το κύριο χειριστήριο.

▪ Το κύριο χειριστήριο ενεργεί ως το κέντρο ελέγχου και πρέπει να
εγκατασταθεί κοντά στη μονάδα.

▪ Το απλοποιημένο χειριστήριο ενεργεί ως θερμοστάτης χώρου και
πρέπει  να  εγκατασταθεί  στο  χώρο  του  οποίου  τη  θερμοκρασία
θέλετε να ρυθμίσετε.

Ρύθμιση
Το  απλοποιημένο  χειριστήριο  πρέπει  να  έχει  την  ίδια  έκδοση
λογισμικού  με  το  κύριο  χειριστήριο.  Ενημερώστε  το  χειριστήριο  με
την  παλαιότερη  έκδοση,  αν  χρειάζεται.  Μπορείτε  να  βρείτε  την
έκδοση λογισμικού στη συσκευασία κάθε χειριστηρίου.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό με δύο τρόπους:

▪ Με χρήση του λογισμικού Updater.

▪ Με μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για  να  ενημερώσετε  το  λογισμικό,  συνιστάται  να
χρησιμοποιήσετε  το  λογισμικό  Updater.  Η  μη  αυτόματη
ενημέρωση  του  λογισμικού  μπορεί  να  διαρκέσει  έως  και
2,5 ώρες.

4 Για να συνδέσετε το
απλοποιημένο χειριστήριο

1 Συνδέστε  το  καλώδιο  του  απλοποιημένου  χειριστηρίου  στην
εσωτερική μονάδα.

X2M

X5M

A2P A2P

21

a b
a Κύριο χειριστήριο
b Απλοποιημένο χειριστήριο

2 Στερεώστε  το  καλώδιο  στα  στηρίγματα  δεματικών  καλωδίων
χρησιμοποιώντας δεματικά.

5 Για να ενημερώσετε το
λογισμικό με το Updater

Προϋπόθεση:  Υπολογιστής  με  Updater  (επικοινωνήστε  με  τον
αντιπρόσωπο για τη σωστή έκδοση του λογισμικού)

Προϋπόθεση:  Καλώδιο  USB  υπολογιστή  EKPCCAB3  ή
μεταγενέστερη  έκδοση  (περιλαμβάνει  ένα  καλώδιο  USB  και
πρόσθετα καλώδια σύνδεσης)

1 Βεβαιωθείτε  ότι  η  εσωτερική  μονάδα  είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

2 Συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή.

X1A

X1A

ab c

d

a Υπολογιστής με Updater
b Καλώδιο USB
c PCB χειριστηρίου
d Προς την εσωτερική μονάδα

3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την εσωτερική μονάδα.

4 Ανοίξτε το Updater.

5 Στο Updater, μεταβείτε στην επιλογή “Διαδικασία ενημέρωσης”.

6 Πληκτρολογήστε  το  όνομα  του  χειριστηρίου  (EKRUCBL*  ή
EKRUCBS,  ανάλογα  με  το  χειριστήριο  στο  οποίο
πραγματοποιείτε ενημέρωση).

7 Επιλέξτε  το  επιθυμητό πακέτο γλωσσών  (μόνο για  το μοντέλο
EKRUCBL*).

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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6 Για να ενημερώσετε το
λογισμικό μη αυτόματα

Μια μη αυτόματη ενημέρωση λογισμικού περιλαμβάνει τις ενέργειες:
1 Αντιγραφή  του  λογισμικού  του  χειριστηρίου  με  την  νεότερη

έκδοση στο χειριστήριο με την παλαιότερη έκδοση.
2 Επαναφορά  του  ενημερωμένου  χειριστηρίου  στην

προοριζόμενη κατάσταση.

Για να αντιγράψετε το λογισμικό
1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την εσωτερική μονάδα.

Αποτέλεσμα: Και τα δύο χειριστήρια εμφανίζουν την ακόλουθη
οθόνη:

Συγχρονισμός
Εντοπίστηκε απόκλιση
δεδομένων. Επιλέξτε ενέργεια:

Αποστολή δεδομ.
Επιβεβ. Προσαρμ.

2 Επιλέξτε την απαιτούμενη ενέργεια:

Εάν Τότε
Το κύριο χειριστήριο έχει την
νεότερη έκδοση

Επιλέξτε:

▪ Αποστολή  δεδομ.  Αποστολή
δεδομένων  στο  κύριο
χειριστήριο Ή

▪ Λήψη  δεδομένων  Λήψη
δεδομένων στο  απλοποιημένο
χειριστήριο.

Το απλοποιημένο χειριστήριο
έχει την νεότερη έκδοση

Επιλέξτε:

▪ Αποστολή  δεδομ.  Αποστολή
δεδομένων στο  απλοποιημένο
χειριστήριο Ή

▪ Λήψη  δεδομένων  Λήψη
δεδομένων  στο  κύριο
χειριστήριο.

3 Επιβεβαιώστε την ενέργειά σας.

Έναρξη αντιγραφής
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να
ξεκινήσετε τη λειτουργία
αντιγραφής;

ΆκυροOK
Επιβεβ. Προσαρμ.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
4 Περιμένετε μέχρι η γραμμή προόδου να φτάσει στο τέλος και να
ξεκινήσει να αναβοσβήνει.

Αποτέλεσμα: Και τα δύο χειριστήρια έχουν το ίδιο λογισμικό.
5 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την εσωτερική μονάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η  αντιγραφή  του  λογισμικού  από  το  ένα  χειριστήριο  στο
άλλο  μετατρέπει  το  δέκτη  σε  πομπό.  Ανάλογα  με  το
χειριστήριο που έλαβε την ενημέρωση, τώρα έχετε είτε δύο
κύρια χειριστήρια είτε δύο απλοποιημένα χειριστήρια.

Για να επαναφέρετε το ενημερωμένο χειριστήριο
6 Βεβαιωθείτε  ότι  η  εσωτερική  μονάδα  είναι
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

7 Κάντε ένα από τα εξής:

Εάν Τότε
Το κύριο χειριστήριο έλαβε το
λογισμικό του απλοποιημένου
χειριστηρίου

Πιέστε τα ακόλουθα κουμπιά για
να το επαναφέρετε σε κύριο
χειριστήριο:

Το απλοποιημένο χειριστήριο
έλαβε το λογισμικό του κύριου
χειριστηρίου

Πιέστε τα ακόλουθα κουμπιά για
να το επαναφέρετε σε
απλοποιημένο χειριστήριο:

8 Ενώ  πιέζετε  τα  κουμπιά,  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ  την  εσωτερική
μονάδα.

9 Περιμένετε  μέχρι  να  εμφανιστεί  κείμενο  στην  οθόνη  και,  στη
συνέχεια, απελευθερώστε τα κουμπιά.

Αποτέλεσμα:  Το  χειριστήριο  επανέρχεται  στην  προοριζόμενη
κατάσταση.
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