
Feeling D101 

Seadme kirjeldus 

A – Liikuv klapp/kate 
B - Nupud käsitsi temperatuuri muutmiseks 
C - Aken 
D - Klaviatuur 
E - Patareipesa 
F - Ekraan 
 

 
 

A – Nädalapäevad 
B – Patarei 

C – RF signaal 

D – Kellaaeg 

E – Määratud temperatuud 

F -  Väljalülitatud režiimis 

G - 24 tunni histogramm 

H – Hetke temperatuur              J – Staatuse indikaator 

 I – Programm           K – Kuupäev 

 
A +/– - Nupud temperatuuri lisamiseks ja alaldamiseks 
B OK - Nupp seadete kinnitamiseks 
C mode – Tööreźiimi valiku nupp 
D ESC – Nupu abil saate menüüs ühe sammu võrra tagasi liikuda või naasta 

peamenüüsse, vajutades kauem kui 3 sekundit lülitub seade välja 
E SET – Nupp menüü valiku tegemiseks 
F +/– - Nupp päevade ja kellaaja seadistamiseks 
G RESET – Nupp tehase seadete lähtestamiseks. Programmid jäävad alles, kellaaeg ja 

kuupäev tuleb uuesti sisestada. 
 

Paigaldus 

 

 
 

 

 
Ühendus 

 

 

 
 
 
 

 



Kellaaeg ja kuupäev 
 

Et seadistada kuupäev ja kellaaeg pärast esialgset käivitamist, vajuta SET-nupule, seejärel valige ülemiste + / - 

nuppudega DATE (kuupäev) või TIME (kellaaeg) ja kinnitage valik nupuga OK. Väärtusi saate muuta ülemiste 

 + / - nuppudega ja väärtuste vahel saate liikuda alumiste + / - nuppudega. Olles sisestanud soovitud kuupäeva 

või kellaaja, kinnitage valik nupuga OK 

 

Tööreźiimid 
 
Auto - Pärast iga programmitöö lõppu naaseb seade automaatselt Auto režiimi. Eelmääratud või 
kasutaja poolt määratletud programmid käivad selles reźiimis. 

Auto - Käsitsi-ECO-Fix režiim arvutab hetkel käimas oleva programmi keskmise temperatuuri ja see 

temperatuur jääb terveks päevaks või kuni järgmise sekkumiseni. Et käivitada ECO-Fix režiim, vajutage nuppu 

Mode kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol Auto , vajutage OK ja programm käivitub. Kui soovite 

temperatuuri muuta, saate seda teha ülemiste + / - nuppudega. Kui soovite siseneda uuesti Auto reźiimi 

vajutage veel kord OK nuppu. 

Cleaning - See reźiim lülitab seadme kaheks tunniks välja ehk käivitub reźiim OFF. Ekraanile kuvatakse 

programmi alles jäänud kestvuse aeg. Peale programmi lõppu naaseb seade uuesti tööreźiimi Auto. Selle 

programmi vältel säilib külmakaitse funtsioon, mis rakendub +5C. Juures. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil 

hakkab vilkuma sümbol ja see järel OK. Kui soovite programmist enne selle lõppu väljuda, vajutage Esc. 
Countdown  - See programm töötab määratud temperatuuri juures määratud aja. Programmi pikkuseks 

annab  valida 1-23 tundi. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil hakkab vilkuma sümbol ,vajutage nuppu OK. 

Edasi saate määrata temperatuuri mida programm peaks hoidma, seda saate teha ülemiste + / - nuppudega. 

Kui soovitud temperatuur on paigas, kinnitage valik nupuga OK. Edasi saate valida ülemiste + / - nuppudega 

programmi pikkuse. Kui soovitud väärtus on paigas, kinnitage valik nupuga OK ja programm käivitatakse. Peale 

programmi lõppu lülitub seade välja (säilib külmumiskaitse) kui soovite varem programmi lõpetada ja minna 

Auto reźiimile, vajutage nupule Esc ja hoidke seda all rohkem kui 3 sekundit. 

Party - See režiim võimaldab kasutajal määrata soovitud temperatuur määratletud ajaks. Programmi 

pikkuseks saab määrata 1-23 tundi. Peale programmi lõppu naaseb seade reźiimi kus ta oli enne „party“ reźiimi 

aktiveerimist. Programmi allesjäänud aeg kuvatakse ekraanil. Vajutage nuppu Mode kuni ekraanil hakkab 

vilkuma sümbol  , see järel vajutage OK. Nüüd saate seadistada ülemiste + / - nuppudega  temperatuuri mida 

soovite hoida, kinnitage valik nupuga OK, sisetage ülemiste + / - nuppudega periood kui pikalt temperatuuri 

hoitakse ja kinnitage valik nupuga ok. Kui soovite programmi varem lõpetada hoidke nuppu Esc all kauem kui 3 

sekundit. 

Holiday - See režiim võimaldab kasutajal määrata soovitud temperatuur määratletud ajaks. Programmi 

pikkuseks saab määrata 1-90 päeva. Peale programmi lõppu naaseb seade reźiimi kus ta oli enne „Holiday“ 

reźiimi aktiveerimist. Programmi kestvuse allesjäänud päevad kuvatakse ekraanil. Vajutage nuppu Mode kuni 

ekraanil hakkab vilkuma sümbol   , see järel vajutage OK. Nüüd saate seadistada ülemiste + / - nuppudega  

temperatuuri mida soovite hoida, kinnitage valik nupuga OK, sisetage ülemiste + / - nuppudega periood kui 

pikalt temperatuuri hoitakse ja kinnitage valik nupuga ok. Kui soovite programmi varem lõpetada hoidke nuppu 

Esc all kauem kui 3 sekundit. 

Manual - Kuigi liugklapp on suletud, on võimalik ajutiselt temperatuuri tõsta või langetada ülemiste + / - 

nuppudega. Muudatust ei ole vaja kinnitada nupuga OK, temperatuur jääb seniks muudetuks kui tuleb 

programmist tulenevalt järgmine temperatuuri kellaajaline muutus. Kui soovite naasta varem Auto reźiimi, siis 

vajutage ülemised + / - nupud korraga alla vähemalt 3 sekundiks või avage liugkaas ja vajutage nuppu OK. 
OFF- Selles reźiimis lülitub seade välja, jääb vaid külmumiskaitse, mis rakendub +5 kraadi juures. Et 

aktiveerida/deaktiveerida seda reźiimi peate ESC nuppu hoidma all rohkem kui 5 sekundit. 
 

Programmeerimine 
 
Avage liugklapp ja vajutage SET nuppu, see järel valige ülemiste +/- nuppudega PR06 ja vajutage OK. 



Valige alumiste +/- nuppudega päev ja vajutage OK. Valida saate kas kõik 7 päeva korraga, 5 päeva (E-R), 6 ja 7 

(L-P) või päeva kaupa.  Valige ülemiste +/- nuppudega temperatuuri programm ja vajutage OK. Valikus on P1-P4 

eel programmeeritud programmid ja Pd kasutaja määratud programm. 

Edasi saate seadistada 30 minuti ja 0,5 kraadi kaupa päevalõikes endale sobiva temperatuuri programmi. 

Ülemiste +/- nuppudega saate muuta temperatuuri ja alumiste +/- nuppudega saate muuta kellaaega.  

Programmi salvestamiseks vajutage OK nuppu.  

 
Kasutaja menüü / Configuration 

 
Hoidke Mode ja Set nuppe korraga all kuni ilmub ekraanile sümbol  . Menüüst väljumiseks vajutage Esc 

nuppu. Selles menüüs on võimalik muuta: 

• Offset (OFS): Võimalus kohandada / muuta mõõdetud temperatuur (-5 ° C. .. +5 ° C) 

• Summer/Winter time (SWT): lubada / keelata automaatne suve / talveaja muutmine 

• Time Format (TMF): võimalus muuta kellaaja vorming 24 või 12 tundi (vaikimisi: 24 tundi) 

• Restore Default (DFL): lähtesta tehase seaded 
Alumiste + / - klahvidega saate menüüs navigeerida ja ülemiste + / - klahvidega saate teha muudatusi. Valikud 

kinnitage klahviga OK. 

 

Paigaldamise menüü 

 
Vajutage Mode, OK ja Set nupud korraga alla ja hoidke kuni ilmub ekraanile sümbol   menüüsse sisenemiseks 

vajutage OK juppu. Muudatusi selles menüüs on soovitav teha ainult eksperdil. Kõiki võimalusi ja muudatusi 

näidatakse nn. ujuvtekstina ekraanil. Alumiste + / - klahvidega saate menüüs navigeerida ja ülemiste + / - 

klahvidega saate teha muudatusi. Valikud kinnitage klahviga OK. 
• High Temp (HIT): Võimalus määrata maksimaalset programmeeritavat temperatuuri. Miinimumist kuni 

+32°C kraadini (vaikimisi +32°C). 

• Low Temp (LOT): Võimalus määrata minimaalset programmeeritavat temperatuuri. +7°C  kuni 

kõrgeima väärtuseni (vaikimisi +15°C). 

• Frost protection (FRT): Võimalus muuta külmumiskaitse temperatuuri +3°C kuni +7°C (vaikimisi + 5°C) 
• Regulation (REG): Võimalus valida PID või 2 punkti regulatsiooni vahel (vaikimisi PID) 

• Differential (DIF): Võimalus määrata differentsiaal väärtust 0,1K kuni 0,9K (vaikimisi 0,4K) 

• Keypad Lock (LOK):  Võimaldab klahvistikku kaitsa mitte volitatud sekkumise eest. Klaviatuuri 

lukustuse lubamiseks/keelamiseks vajutage ja hoidke Mode ja ESC nuppe all rohkem kui 3 sekundit. 

•  Operating hours (OPT): See funktsioon näitab seadme töös oleku aega (max. 99,999 tundi) 

• Battery Level (BAT): Aku laetuse tase kuvatakse ekraanile 

 

Tehnilised andmed 
 
Toide:  2 x 1,5 V AA LR6 patareid 
Patarei tööiga:  2 aastat (sõltuvalt lülitussagedusest) 
Toatemperatuuril ekraani resolutsioon:  0.1 ° C 
Temperatuuri valik kuva: Program: +5 º C ... 32 º C (0,5 º C sammuga) 
Külmumise kaitse: 5 º C (reguleeritav 3 º C ... 7 º C) 
Ajaseadistuse resolutsioon: Kellaaeg: 1 minut 
Programm: 30 minutit 
Temperatuuri mõõtmine (küttesüsteem): 3 K / tund 
Programeerimine: nädala programm kuni 48 aja ja temperatuur muudatust 
Eelprogrammeeritud programmid: 4 + 1 kasutaja määratletud 
Kaitse klass / tüüp: II/IP40 
Töötemperatuur: Max. 45 º C 
Suhteline õhuniiskus: 10% kuni 90% RH mittekondenseeruv 
Mõõtmed K x L x S (mm): 87 x 154 x 27 

 
Tarnija: OÜ Rotellaks Tähe 114 Tartu 51013  Tel/Faks: 736 6116 


