
Käyttöönotto / käynnistysvalikko
Voit muokata parametrejä P01-P11 (taulukko 2). 
Termostaatin käyttöönottamiseksi tarvitaan P01, P02 ja P03, jonka jälkeen termostaatti on käyttövalmis. 
Siirry valikossa eteenpäin painamalla tilapainiketta        ja muuta asetusta ylös/alas-painikkeilla              .
Voit poistua käynnistysvalikosta koska tahansa P03 vaiheen jälkeen painamalla päälle/pois päältä -painiketta       kahden sekunnin ajan. 
Termostaatti on nyt käyttövalmis.
Asetukset
Sammuta termostaatti päälle/pois päältä -painikkeesta       .
Paina ajastinpainike        pohjaan ja pidä kunnes näyttöön ilmestyy P01.
Asetuksien (P01 -P11, valikkojen määrää riippuu valitusta säätelytavasta) välillä siirrytään tilapainikkeella       .
Arvo/asetus valitaan painamalla ylös/alas -painikkeita              .
Asetuksista palataan painamalla päälle/pois päältä -painiketta       .
Ajastimen muokkaaminen
Paina ajastinpainiketta       kahden sekunnin ajan.
Paina uudestaan ajastinpainiketta        ja valitse P1, P2, P3 ohjelmien väliltä sinulle sopivin painamalla ylös/alas -painikkeita              .
Vahvista valinta painamalla ajastinpainiketta       . Tee haluamasi muokkaukset ohjelmaan painamalla ylös/alas -painikkeita              .
Siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla ajastin -painiketta       .
Poissaolotilan aktivointi
Valitse painamalla tilapainiketta       painamalla poissaolotila       .
Paina pitkä painallus ajastinpainiketta       ja valitse poissaoloaika painamalla ylös/alas -painikkeita              .
Vahvista valinta painamalla ajastinpainiketta       , jonka jälkeen valitse poissaololämpötila painamalla ylös/alas -painikkeita              .
Vahvistusta ei tarvita.
Tehdasasetusten palautus
Sammuta termostaatti päälle/pois päältä -painikkeesta       . 
Paina yhtäaikaa painikkeita              ja pidä pohjassa koko lähtölaskennan ajan ( 5….4 …3…2…1 ).
Vapauta painikkeet, kun termostaatti käynnistyy. 
Termostaatin turvalukitus
Paina yhtäjaksoisesti 8 sekunnin ajan painikkeita             . 
Näyttöön ilmestyy turvalukon kuva       . 
Turvalukitus poistetaan käytöstä samalla tapaa.
 

DEVIreg™ Opti 
DEVIreg™ Opti on elektroninen Ecodesign -direktiivin mukainen ajastintermostaatti. Termostaatti 
on suunniteltu sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen ja voit valita tarpeesi mukaan säätötavaksi 
lattia-, huone- tai yhdistelmäanturin. DEVIreg™ Opti on helppo käyttöönottaa ja siihen on asetettu 
esiasetukset valmiiksi.  Lue lisää DEVIreg™ Optista täältä!

DEVIreg™ Opti näytönkuvakkeiden kuvaukset

№ Tyyppi Kuvaus

1 Päälle/Pois päältä -painike

2 Ylös/Alas -painikkeet

3 Tilapainike

4 Ajastinpainike

(taulukko 1)

№ Parametrien asetukset Asetusalue Oletus

P01 Aseta aika (aseta tunti) 0 - 24 00:

P02 Aseta aika (aseta minuutti) 0 - 60 :00

P03 Aseta viikonpäivä maanantai - sunnuntai MA

P04 Lämpötilan säätelytapa

01: Ilman- ja lattialämpötila

02: Vain lattialämpötila

03: Vain ilmanlämpötila

2

P05 Maks. lattialämpötila
20 ... 35 °C

(vain 1 ja 2 P04 -parametrissa)
33

P06 Avoin ikkuna -toiminto
0: Poista käytöstä

1: Ota käyttöön
1

P07 Jäätymissuojaus -toiminto
0: Poista käytöstä 

1: Ota käyttöön
1

P08 Jäätymissuojan lämpötilan asetus 5 ... 9 °C 5

P09 Min. lattialämpötilan ylläpito
0: Poista käytöstä

1: Ota käyttöön
0

P10 Min. lattialämpötila 18 ... 29 °C 23

P11 Käynnistysavustaja
0: Poista käytöstä

1: Ota käyttöön
0

(taulukko 2)

Pikakäyttöopas

https://store.danfoss.com/fi/fi/Climate-Solutions-l%C3%A4mmitykseen/S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-S%C3%A4hk%C3%B6l%C3%A4mmitys/DEVI-Termostaatit/Termostaatit%2C-Devireg%E2%84%A2-OPTI%2C-Anturin-tyyppi%3A-Huone-%2B-lattia/p/140F1055

