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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



VIEDAIS BEZVADU REGULATORS DROŠĪBA

SIEMENS SSA955
Šī ierīce veic plūsmas regulāciju
radiatoros un apkures sistēmās. Tās
darbību nodrošina 3 AA tipa baterijas
ar darbības ilgumu līdz pat 3 gadiem.
Bezvadu regulatora komunikācija
notiek caur bāzes staciju.

3 AA tipa vienreizējās lietošanas baterijas

- Ierīce paredzēta lietošanai iekštelpās. 
- Pasargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu
  šķidrumi var izraisīt tās bojājumus. 
- Nemēģiniet atvērt ierīci (izņemot bateriju vāciņu). Tādā veidā tiek apdraudēta
  Jūsu veselība, un garantijas remonts vairs nav spēkā. Korpusa iekšpusē nav nevienas 
  detaļas, kuru spētu nomainīt vai salabot lietotājs.



SPECIFIKĀCIJA

Komunikācijas specifikācija
- Frekvence: 868 MHz
- Protokols: IST-RF
- Uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30 m

Barošanas avots
- Baterijas tips: 3 x LR6 (AA) 1,5 V 
- Baterijas darbības ilgums (ja bateriju 
   ietilpība ir virs 2,5 Ah):
    * 3 gadi parastā režīmā 
    * 2 gadi klusajā režīma

Izmēri
- garums: 90 mm - platums: 53 mm - biezums: 65 mm

Ārējās vides ietekme
Lietošanas laikā 
- temperatūra: 0°C līdz 40°C 
- relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Gaismas indikatorsDaudzfunkcionālā poga

Vārsta regulators

Uzglabājot ierīci 
- temperatūra: -30°C līdz 70°C 
- relatīvais mitrums: mazāk par 95%

PIESLĒGUMA VIETAS UN INDIKĀCIJAS



LIETOŠANA

Ierīces statuss redzams web lietotnē (elektrumviedamaja.lv), atverot "Mājas
uzstādījumu" → "Ierīces". Šeit ir informācija par bezvadu komunikācijas signāla stiprumu
kā arī paziņojumi par zemu baterijas līmeni vai komunikācijas problēmām.

Paziņojumi
elektrumviedamaja.lv sadaļā “Mans konts” → “Paziņojumu uzstādījumi” iespējams
pieteikties SMS paziņojumiem par zemu baterijas līmeni. Īsziņas tiek izsūtītas
2 reizes - pie zema un pie kristiski zema baterijas līmeņa. Lai saņemtu SMS paziņojumus,
nepieciešams ievadīt savu telefona numuru.

Klusais režīms
Plūsmas regulēšanu veic neliels elektromotors. Ja tas šķiet pārāk skaļš, ir iespēja
ieslēgt kluso režīmu web lietotnes iestatījumu sadaļā “Ierīces”. Klusais režīms par
aptuveni 1/3 daļu samazina bateriju darbības ilgumu.

Bateriju dzīves cikls
Komplektā iekļautas 3 AA tipa baterijas. To darbības ilgums: 
- aptuveni 3 gadi parastajā režīmā, 
- aptuveni 2 gadi klusajā režīmā. 
Bateriju nomaiņa nav sarežģīta, jānoņem regulatora vāks un jānomaina vecās baterijas
pret jaunām. Līdz, ko baterijas ir nomainītas, ierīce vajadzības gadījumā veic
automātisko kalibrēšanos, un bateriju nomaiņas process ir pabeigts.

Pirms bezvadu regulatora uzstādīšanas nepieciešams izpildīt ar bāzes stacijas 
uzstādīšanu saistītās darbības elektrumviedamaja.lv. Kad prasītie soļi ir izpildīti:

1. Ieliec baterijas (gaismas indikators sāk nevienmērīgi mirgot zaļā krāsā). 
2. Noskrūvējiet no radiatora veco regulatoru (to vieglāk noskrūvēt, ja uzgriež uz
    maksimālo vērtību, visbiežāk tā ir 5).
3. Uzskrūvējiet jauno regulatoru tā, lai tas ir stingri nostiprināts. 
4. Nospiediet un turiet daudzfunkcionālo  pogu, līdz gaismas indikators sāk vienmērīgi
    mirgot zaļā krāsā, un pēc tam atlaidiet pogu.
5. Sāk griezties vārsta regulators (griešanās notiek ~ 1 minūti). Kad lampiņa nodziest,
    uzstādīšana pabeigta un reģistrācijas logā redzams jauns bezvadu regulators.

Papildu uzstādīšana (jau esošam Elektrum "Vieda maja" sistemas komplektam)
sava Elektrum "Vieda maja" kontā (elektrumviedamaja.lv),
atveriet sadaļu “Mājas uzstādījumi”, izvēlieties “Ierīces” un “Pievienot ierīci”.
Tālāk izpildiet 1.- 5. soļus, kas aprakstīti augstāk.

UZSTĀDĪŠANA

Regulatora identifikators atrodas tā pamatnē un
sastāv no 5 cipariem


