Guide til nulstilling af
Danfoss LinkTM enheder
Ved udskiftning af Danfoss LinkTM CC skal alle tilmeldte enheder nulstilles, før de kan
gentilmeldes til ny Danfoss LinkTM CC. Nedenfor følger guide for hvert produkt.

Danfoss LinkTM connect termostat
•
•
•
•
•
•
•
•

Midterknap

Fjern batteridækslet og tag det ene batteri ud
Tryk og hold midterknappen (
) nede og sæt samtidig
batteriet i
Displayet vil lyse op og slukker efter 10 sek.
Når displayet er slukket igen – må fingeren fjernes
Motoren kører tilbage og displayet vil gå i mounting mode – ”M”
blinker
Pop Up i Link CC viser: Enhed fjernet: fx LC 001. Tryk OK
Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

Danfoss IconTM RT rumtermostat

Pil op og ned

•
•
•
•
•

Hold pil op og pil ned nede i 5 sekunder
Hold pilene inde til termostaten skriver DEL ALL
Bekræft med flueben
Pop Up i Link CC viser: Enhed fjernet: fx RT 003. Tryk OK
Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

Danfoss LinkTM RS rumtermostat (udgået 2019)
Installationsknap, LED

•
•
•
•
•

Fjern fronten fra bagpladen
Fjern et af batterierne
Tryk og hold installationsknappen inde mens batteriet isættes
– indtil LED lyser rød – (displayet lyser op og forsvinder igen efter
ca. 10 sek.) – Slip herefter fingeren
Pop Up i Link CC viser: Enhed fjernet: fx RS 003. Tryk OK
Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

Repeater CF-RU
•
•
•

LED

Frontdæksel - trykknap
sidder inde bagved

VULTA201

•
•
•

Fjern repeaterens strømstik.
Fjern front dækslet.
Tryk og hold trykknappen nede. Samtidig sættes strømstikket i
igen.
LED lyser rød
Slip fingeren når rød LED er gået ud (efter ca. 10 sek.)
Pop Up i Link CC viser: Enhed fjernet: fx RU-005. Tryk OK

Danfoss LinkTM HC gulvvarmemaster
LED

•
•
•
•

Install / Link knap

•

Fjern strømstikket til Danfoss Link gulvvarmemaster
Vent et par sekunder indtil grøn LED slukker
Tryk og hold Install / Link Test knappen inde - samtidig med at du
slutter strømstikket til igen.
Slip Install / Link Test knappen, når LED er færdig med at lyse rødt
(efter ca. 10 sek.)
Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

DLG modul til ECL 110
LED

•
•
•
•
•

DLG modulknap

Fjern strømstikket til Danfoss DLG modul
Vent et par sekunder indtil grøn LED slukker
Tryk og hold DLG modulknappen inde - samtidig med at du
slutter strømstikket til igen.
Slip DLG modulknappen, når LED er færdig med at lyse rødt
(efter ca. 10 sek.)
Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

CCM modul til boligventilation
LED

•
•
•
•

CCM modulknap

•

Hvis systemet allerede er indreguleret, skal ventilatorgrundtrinene
noteres til senere brug
Værdierne kan findes i Servicemenuen: Rum og enheder >
Håndter enheder > Konfigurer enhed > Ventilationsanlæg >
Systemindstillinger > Juster basistrin
Fjern forsynings- eller CCM-kablet
Mens kablet tilsluttes igen, trykkes der på CCM-modulknappen,
indtil den grønne lysdiode blinker (efter ca. 10 sek.)
Systemet er nu nulstillet til fabriksindstillingerne

HP kit til Danfoss varmepumpe
LED

•
•
•
•

HP modulknap

Link til installationsvideoer

•

Fjern strømstikket til Danfoss HP modul
Vent et par sekunder indtil grøn LED slukker
Tryk og hold HP-modulknappen inde - samtidig med at du slutter
strømstikket til igen.
Slip HP-modulknappen, når LED er færdig med at lyse rødt
(efter ca. 10 sek.)
Enheden er nu nulstillet til fabriksindstillingerne.

Link til manualer
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