
3021H RT
3021H

Controlerul Auraton  3021 H / Auraton 3021 H RTH permite sa utilizatorului 
neautorizate    persoanelor utilizarii impotriva butoanele blocheze

 
modul(  hotel).

Ca   de setarile selectati si meniu in asta,intrati faceti sa blocare  SE.

  +   3 cse .

Ecranul va in  SE mesajul arata 

 fabrica) de setari - inactiva fi va blocare de (functia normala
 functionare in reintra va controlerul valoare,atunci vreo introduceti
 sa fara apasat este KO butonul sau secunde 10 de timp valoare nicio

 introdusa e nu daca si editare) (mod palpaie liniuta actual.Prima timpul
 de loc in  liniute4 si temperaturii locul    

 
   

 

  

   

   

 

Dupa puteti    butonul apasati ce   
     

       

  
Dupa

 OK. butonul cu confirmat si ''+/-'' butoanele
 cu schimbat fi poate timpului dreapta).Durata partea pe - 24h la

 ora 1 la (de valida este manual setata temperatura care pentru timpul
 editati sa continua puteti ,OK butonul cu setarea comfirmati ce 

   salvata). este nu setarea apasat, e nu OK (cand OK
 butonul cu confirmati si si setati o sa ca  ''+/-''butonul secunde.Folositi

 10 pentru palpai vasetate  temperaturii valoarea interval.Atunci
 acest in doar )si    ( temperaturii al confort de cel la       )( 

 de 
economisire

 intervalul in temperatura edita 

  

 

  

    

 
   l

 

Functia
 durata

 si temperaturii a editare de 
ul(mod hotel  atactiv ).

Oprirea  hotel modului 
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Daca

  nou.
 din inceputa trebui va setare de procedura

 si normala) (operare mod acest din iesi
 va facuta,controlerul este  nuoperatiune
 aceasta secunde.Daca 10 urmatoarele in

 OK butonul apasand confirmati sa trebuie
 9,atunci la 0 la de valoarea schimbati sa ca

 secunde) 10 ''+/-''(in butonul folositi 

 Oricum,

 meniu. in intrarea si )     ,    functionare( de modul schimband orei, setarea
 si fel dezactivata,la este programelor editarea 

atunci

Cu activat,  hotel modul 

 
 
Nota:

 
Dupa   activata. este luminareai buton,doar orice data prima apasam ce 

 RESET. MASTER functia folosita este cand
 pana controler de memorat este si data o doar setat fi poate codul 

 necesare. informatiile
 toate arata butoanelor,controlerul blocarea seteaza se ce normala.Dupa

 operare la intoarce va se controlerul si blocheaza) se (nu salvata
 fi va nu valoarea ,OK butonul apasa veti nu salvat.Daca fi va codul atunci

 iar secunde, 10 in OK butonul apasati sa setate,trebuie sunt cifre 4 ultimele
 ce doua).Dupa cifra(a urmatoarea editeze sa continua va controlerul 

  OK,butonul cu confirmati si secunde 10 in cifra prima setati daca 

 

In
si
Dupa
functionarea
Daca
inainte
butonul   PROG. 

 automata,folositi sa completarea de 
 setare aceasta anulati sa nevoie aveti 

 program). (setare normala 
 la intoarce se timp,controlerul acest 

 ramas. timpul 
 temperatura arata manual,ecranul modul 

  

Cand
secunde,ecranul

  editare. pentru  care palpaieliniuta
 prima de inlocuit fi va timpul si temperaturii
 locul in  SEmesajul arata va 

 5 apasat tineti il si OK butonul apasati 

Folositi
dupa

 
Dupa

   si  butoanelor a PROGsecunde
 5 de timp presarea si simultane apasari de
 efectuata lacatuluieste inactiv).Reactivarea

 e (lacatul normala functionarea incepe
 corect,controlerul codului introducerea 

 activa).
 e (lacatul normala functionarea la reintoarce

 va se controlerul altfel secunde) 10 de
 (timp OK apasati cifra fiecare alegeti ce 

 codul selectati sa ca ''+/-'' butonul 

 
Activarea

 
Nota:Activarea

 setat. este nu lacatului
 codul cand atunci posibila e nu          si

 PROG apasarea prin lacatului 

 ecran. pe secunde 3 pentru aratat este
 care ,mesajSE de indicat e lacatului 


