
Lühijuhend seadistamiseks
- Quick guide

Smart Thermostat RDS110
Welcome!
oÜhenda  internetti.
oSeadista tööks  Teie küttesüsteemiga.
oRegisreeri  “pilve” ja  seo oma nutiseadmega

o Rohkem  infot? Visit www.siemens.com/smart-thermostat

Enne  seadistamist  veendu  et  Teil on olemas ja tegeliku juurdepääsuga:

A WLAN Töötav email Smartphone

1. Vali keel / Select a language.
∂ Klikka valitul / Tap the language to select.
∂ Liigu alla  leidmaks sobivat / Tap to view more languages.

2. Sisesta  ADMIN  salasõna / Set an administrator password to
prevent access to advanced settings.

Soovitame tugevat  salasõna! Eriti kui  termostaat  saab  avaliku kasutuse.
Saate  selle luua  ka  hiljem:  > Advanced settings > Password.

∂ On 2 teed   võrguga ühendamiseks:
∂ Select network – Järgi juhiseid  ekraanil  valimaks WLAN. Follow the on-screen
step-by-step instructions to connect to a WLANi network.
∂ Push button setup – Ühenda WPS compatible ruuteriga.

NB! Saate  võrguühenduse loomise vahele jätta! You can skip this step if the
network connection fails or you want to connect to the network another time.

Kasutada WPS  ruuteri sidumisel / WPS router feature:

a. Vajuta WPS nuppu  ruuteril kuji  oled  seadistamas  termostaati … when
prompted by your thermostat.
b. Vajuta Connect oma thermostaadil “to connect” to the network.
c.Kui  ühendus  on saavutatud,  jätka  seadistamist.

3. Vali seadme tüüp  mida hakkad  juhtima / equipment type.
 et käsireziimis  jätkata / manually configure the thermostat.

Vali  seadmete põhtüüp. (Skeemid äratundmiseks montaazijuhendis ja tehniloiste
andmete  lehel olemas).

4. Jätka  detailsemalt,  valitud  skeemi kohasel
NB! Igale  valitud  skeemile  vastavad  oma parameetrid.

5. Vali  võrguühenduse  tüüp / network connection type.

“Koduvõrgus” End
or home users

Institutional users

∂ Private WLAN –
ühendatud  oma WLAN
network. Vajate  salasõna
sissepääsuks.

∂ Administrated WLAN: ühendate facility
WLAN network. Võrk  on   administraatori
kontrolli  all, ka paroolid.

6. Vali  ajavöönd
a. Kliki  kaardile
b. Vali avanevast   nimistust
c.Vali  ja järgi  juhiseid  ekraanilt. Sea  YYYY.MM.DD

Arvestades inglise keele olulisust IT
alal ja tehnikas on osaliselt järgnevas

ka inglisekeelne originaaltekst.



a. Anna  Nimi oma  termostaadile  v tema  asukohale
b. Klikka text box.
c.Vali allpool avanevast  valikust  või  kirjuta  ise.
d.Kinnita .

7. Start / restart  et  alustaks toimimist

Käivitub  kohe. Kuvatakse  algne “kodu” ekraanipilt.

8. Käivita mobiiliäpp.

∂ Smartphones r iOS 10.0 (või  uuem) v Android 5.0 (või  uuem):
a. Download + install free mobile application Siemens Smart Thermostat RDS kas  App
Store® v google Play™. Aplication lingib ka  kui klikite  ja scanning QR code
termostaadi kodulehelt juhul  kui olete  ühendanud WLAN networki.
b. Tee  vastavalt mobile application startup steps et  registreerida oma konto.

9. Aktiveeri oma termostaat.  See ühendab  registreeringu  kontoga. … links the
thermostat to your registered account.

∂ Kontrolli  kas  termostaat on yhendatud  WLAN network´I ja mobiili äpp  on  avatud.
mobile application is open.
∂ Kasutades application’s built-in QR code scanner, scan the QR code kleepsult activation
code sticker mis on  termostaadi  pakendis. Saate  koodi  sisestada  ka manuaalselt.

NB: Kui soovite  scan code (otse, termostaadilt) directly from the thermostat, kliki
koduekraanil   mine activation code lehele.

  Õnnitleme!

Olete  lõpetanud  registreerimise  ja  seadistamise. Jätkake  mugavustega  energiat
säästes!.

   Põhifunktsioonid kasutajale (Vt  ka online User guide,  for more information)

Kohalik 1 seade Suhteline õhuniiskus / Relative room humidity
Ruumiõhu kvaliteet: hea, keskmine, kehv
Roheline leht - Green leaf: Energiatarbimine optimaalne y
Punane leht: Vajuta  sellele  et  taastada  optimaalne  tarbimine.

Ruumi temperatuur

    Local device
home screen

Menüü: Detailed information and settings.

Vajuta AWAY (olen kodust ära) mode.
Vali  kas AUTO v Manual:

   temperatuurirezhiim  vastavalt  ajakavale või ajutiselt  sisestatule
kuid kuni ajakavas on ette   nähtud reziimi muudatus.

   Manual mode. Reziim täpselt  sellina nagu  ette  kirjutasite, see
temperatuur mille  valiste  ekraanile
Vali  v veereta muutmaks  seadeväärtust temperatuurile.

Kütteseadme väljund on aktiivne (sisselülitatud)
     Kütteseadme  väljund EI OLE sisselülitatud



Äpp-I  koduleht

NB!: Mine  ajakava lehele,  vajuta
 ja  sejärel Thermostat

schedule.

Optsioonid, ruumi nimi, setpoint ja ajakava olek.

 Ruumi relat. niiskus, välisõhu  temperatuur kui lisaandur
on ühendatud, Õhu kvaliteet.

Green/red leht, oleki  indikatsioon

Vali AUTO v Manual (vt  eelmiselt  lk.)

Ruumi temperatuur, tegelik

Alanda  seadetemperatuuri, nüüdne seadeväärtus,
suurenda  seda.

Momendil rakendatud  reziim: Comfort, Pre-
Comfort v Economy. Aeg, millal toimub
järgmine  vahetus  temperatuuri  seadearvul.

 Vali  kas  “kodus - At home” v “Ära – AWAY”

Scheduler page

Kopeeri teistele päevadele.

Nädalapäevad

Vali  ja hoia, vali  ja nihuta  et ajakava  luua
vastavalt soovile.

i
Teie termostat kasutab  sagedust 2.4 GHz to 2.4835 GHz. Maksimaalne väli raadiosignaali  edastamisel on 18 dBm.

Tehnilised omadused  ja saadavus  on muudetavad ilma etteteatamiseta.
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