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ATENÇÃO

 

■

 

Nunca deixe chegar àgua ao termóstato, pois tal pode dar
origem a choques eléctricos ou a um incêndio.

 

■

 

Nunca pressione os botões do termóstato com um objecto
pesado ou afiado. O termóstato pode ficar danificado.

 

■

 

Nunca inspeccione nem repare o termóstato, deixe sempre
tais acções a cargo de pessoal qualificado.
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1. Introdução

 

O EKRTR é um termóstato electrónico programável topo-de-
gama, que regula o sistema 

 

AD

 

, no qual o
conforto, a simplicidade e a poupança de energia andam de
mãos dadas.

 

■

 

EKRTR
- kit opcional para funcionamento sem fios do termóstato 

de ambiente,
- composto por um receptor sem fios e um termóstato,
- usado geralmente para instalações já existentes.

 

■

 

EKRTETS
- sensor externo opcional de temperatura, para o EKRTR.
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2. Características principais

 

As características principais são:

 

■

 

Controlo da temperatura da divisão, a partir de medições do
sensor de temperatura interior do termóstato ou do sensor
externo de temperatura, EKRTETS.

 

■

 

Modo de refrigeração e de aquecimento (com a possibili-
dade de desactivar a refrigeração se não for necessária).

 

■

 

Função de desactivação (com protecção de congelação
integrada).

 

■

 

Modos de conforto e de funcionamento restrito, através dos
respectivos pontos de regulação.

 

■

 

Modo de férias.

 

■

 

Temporizador semanal com 2 temporizações personaliza-
das (

 

◊1

 

+

 

◊2

 

) e 5 predefinidas (

 

π1

 

~

 

π5

 

).
- As temporizações predefinidas utilizam os pontos de 

regulação de conforto e funcionamento restrito, dos 
respectivos modos.

- As temporizações personalizadas utilizam pontos de 
regulação programados, independentes (até 12 pontos 
de regulação por dia).

- Pode encadear o temporizador, o que permite uma 
correcção temporária dos pontos de regulação de 
conforto ou funcionamento restrito, através da mera 
pressão numa tecla.

- É possível associar uma temporização personalizada aos 
modos de refrigeração e de aquecimento.

- Controlo de arranque em conforto. O temporizador 
arranca automaticamente de forma antecipada, para 
tentar alcançar o ponto de regulação programado dentro 
do horário programado.

 

■

 

Relógio (com dia e mês).

 

■

 

Função de chave de bloqueio.

 

■

 

Alteração automática para horário de Verão.

 

■

 

Limitação dos pontos de regulação. O instalador tem a
possibilidade de modificar os limites inferiores e superiores
dos pontos de regulação. Consulte "Configuração de
códigos no menu do instalador" (código 

 

6® 12

 

+

 

6® 13

 

), no
manual de instalação.
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■

 

Protecção de temperatura do piso (só com o EKRTETS
instalado).

 

■

 

Sensor de humidade.
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3. Botões na tampa frontal e no LCD

 

Consulte a figura 1, relativamente ao interior da tampa frontal.

Consulte a figura 2, relativamente ao interior da tampa frontal.

 

1

 

Botões de esquerda e de direita (

 

<

 

 e 

 

>

 

). Usam-se 
para seleccionar modos.

 

2

 

Botões de subir e de descer (

 

+

 

 e 

 

-

 

). Usam-se para 
alterar valores.

 

3

 

OK - botão do temporizador (

 

=

 

).
Usa-se para:
- confirmar pontos de regulação ou guardar selecções
- activar ou desactivar o encadeamento do temporizador

 

4

 

LCD

 

1

 

Selecção do modo de refrigeração ou de aquecimento

 

2

 

Modo de conforto

 

3

 

Modo de temporizador

 

4

 

Modo de funcionamento restrito

 

5

 

Modo de desactivação (com protecção de congelação 
integrada)

 

6

 

Modo de férias

 

7

 

Menu de regulação do temporizador

 

8

 

Menu de regulação da data e do relógio

 

9

 

Correcção manual do modo de temporizador

 

10

 

Comunicação sem fios activa entre o termóstato e o 
respectivo receptor

 

11

 

Dia da semana

 

12

 

Sinal de percentagem, para indicação da humidade 

 

13

 

Não utilizado.

 

14

 

Ocorreu um erro: é necessária uma intervenção.
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Utilizador activo, menu de instalação ou ocorrência de 
um erro. Consulte "Resolução de problemas" na 
página 20.

 

16

 

Programa seleccionado (temporizador) ou código

 

17

 

Temperatura da divisão ou ponto de regulação (quando 
intermitente)

 

18

 

Termóstato ligado (solicitação de aquecimento ou 
refrigeração)

 

19

 

Indicação AM - PM (manhã/tarde)

 

20

 

Símbolo da temperatura do piso ou da divisão. O 
símbolo de temperatura do piso fica intermitente se a 
protecção do piso estiver activa.

 

21

 

Indicação em graus (°C ou °F)

 

22

 

Ao corrigir manualmente uma temporização ou ao 
consultar os pontos de regulação temporizados activos, 
carregando em 

 

+

 

 ou 

 

-

 

, surgem os pontos de 
regulação actual e seguinte, bem como a hora de início 
da próxima acção.

 

•

 

t

 

 surge caso na próxima acção o ponto de regulação suba.

•

 

u

 

 surge caso na próxima acção o ponto de regulação desça.

•

 

tu

 

 surge caso os pontos de regulação se mantenham.

 

23

 

Tempo efectivo

 

24

 

Indicação de pilhas fracas

 

25

 

Função de chave de bloqueio

 

26

 

Indicação de humidade ou do próximo ponto de 
regulação da temperatura temporizado
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4. Iniciação

 

4.1. Regulação do relógio e da data

 

Após a instalação, tem de começar por regular o relógio, antes
de poder utilizar o termóstato.

 

1

 

Active o modo avançado, carregando em 

 

> 

 

durante
5 segundos, em modo de desactivação (

 

D

 

).
Consulte também "Descrição dos modos de funcionamento
e dos menus" na página 9.

 

2

 

Navegue até ao menu de regulação da data e do relógio
(

 

G

 

), carregando em 

 

>

 

. Depois, carregue em 

 

=

 

.

 

3

 

Regule as horas, os minutos, o dia da semana
(

 

&

 

 = segunda-feira, 

 

I

 

 = terça-feira,...), o dia do mês, o mês
e o ano, carregando em 

 

+

 

 ou 

 

-

 

. Confirm de cada vez,
carregando em 

 

=

 

.
O valor que modificou acende-se e apaga-se.

 

4.2. Regulação do modo desejado: aquecimento ou 
refrigeração

 

1

 

Carregue em 

 

<

 

 para entrar em modo de conforto (

 

A

 

).

 

2

 

Carregue em 

 

<

 

 durante 5 segundos, para entrar no modo
de selecção de aquecimento ou refrigeração.

 

3

 

Carregue em 

 

<

 

 ou 

 

>

 

 para passar para o modo
desejado.

 

O

 

 ou 

 

P

 

 fica intermitente.

 

4

 

Carregue em 

 

=

 

 guardar a selecção efectuada.
O termóstato volta o modo de temporizador (

 

B

 

).

 

NOTA

 

Só possível se estiver disponível o modo de
refrigeração.
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4.3. Regulação do ponto de regulação desejado

 

1

 

Navegue até ao modo de conforto (

 

A

 

), carregando em 

 

<

 

ou 

 

>

 

, para regular o ponto de regulação de conforto.
Consulte também "Descrição dos modos de funcionamento
e dos menus" na página 9.

 

2

 

Eleve ou reduza o ponto de regulação, carregando em 

 

+

 

ou 

 

-

 

.
O ponto de regulação actual fica intermitente.

 

3

 

Carregue em 

 

=

 

 para guardar as regulações.
Surge a temperatura da divisão (

 

R

 

).
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5. Descrição dos modos de funcionamento e dos 
menus

 

5.1. Modos do menu normal 

 

A

 

 

 

B C D

 

Carregue em 

 

<

 

 ou 

 

>

 

 para passar para o modo desejado.

O cursor 

 

z

 

 desloca-se.

 

Ícone

 

Descrição

 

A

 

Modo de 

 

conforto

 

. Utilize este modo para obter uma 
temperatura fixa no nível de conforto (a predefinição do 
ponto de regulação de conforto é de 21,0°C em modo 
de aquecimento, 24,0°C em modo de refrigeração).

 

B

 

Modo de 

 

temporizador

 

. Utilize este modo para que a 
instalação seja controlada pelo temporizador. As 
acções programadas no temporizador são executadas 
automaticamente, face à hora efectiva.
Este modo de funcionamento utiliza o ponto de 
regulação da temperatura temporizado.
A funcionalidade do modo de temporizador encadeado 
ou não é explicada em "Correcção manual de uma 
temporização" na página 12.
É aconselhável encadear o modo de temporizador, 
carregando em 

 

=

 

. Surge uma linha sob o ícone (

 

S

 

).

 

C

 

Modo de 

 

funcionamento restrito

 

. Utilize este modo 
para obter uma temperatura fixa a um nível reduzido (a 
predefinição do ponto de regulação de funcionamento 
restrito é de 17,0°C em modo de aquecimento, 28,0°C 
em modo de refrigeração).

 

D

 

Modo de 

 

desactivação

 

. Utilize este modo para 
desligar a instalação. A protecção de congelação 
integrada permanece activa (a predefinição da 
protecção de congelação é de 4,0°C em modo de 
aquecimento).
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5.2. Modos e menus do menu avançado 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

G

 

Para activar os modos avançados, navegue até ao modo de
desactivação (

 

D

 

) e carregue em 

 

>

 

 durante 5 segundos.

 

Ícone

 

Descrição

 

E

 

Modo de 

 

férias

 

. Utilize este modo para regular uma 
temperatura fixa durante uma ausência prolongada. 
Para sair do modo de férias, regule a duração para "

 

?

 

". 
Consulte "Utilização do modo de férias" na página 16.

 

F

 

Modo de 

 

regulação do temporizador

 

. Utilize este 
menu para escolher uma temporização de fábrica ou 
criar uma personalizada.

 

G

 

Modo de 

 

regulação da data e do relógio

 

. Utilize este 
menu para regular a data e a hora.
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6. Utilização do termóstato

 

6.1. Utilização da função de chave de bloqueio 

 

k

 

Active ou desactive a função de chave de bloqueio, carregando
ao mesmo tempo em 

 

+

 

 e 

 

-

 

.

 

6.2. Activação do temporizador

 

Para conforto pleno com limitação do consumo energético, pode
escolher a temporização ideal para cada dia. Assim, certifica-se
de que a temperatura está no modo de conforto quando se
encontra em casa, e de que a temperatura se reduz
automaticamente quando está a dormir, no trabalho, etc.

1 Se for necessário, active o modo avançado carregando em
> durante 5 segundos, em modo de desactivação (D).

2 Navegue até ao menu de regulação do temporizador (F)
carregando em >.

3 Seleccione a temporização desejada carregando em + ou
-.
Ao carregar em + surge a temporização seguinte. Ao
carregar em - surge a temporização anterior.
As temporizações possíveis são: 2 definidas pelo utilizador
(◊1+◊2) e 5 de fábrica (π1~π5).
As temporizações de fábrica são descritas em "APÊNDICE:
programas de fábrica" na página 23. Relativamente às
temporizações definidas pelo utilizador, consulte
"Configuração de uma temporização definida pelo utilizador"
na página 13.

4 Active a temporização seleccionada, carregando em =.

Carregue em < para sair da temporização.
Carregue em + e - para consultar as acções
programadas, carregando em < e > para consultar os
outros dias (se programados).

5 Navegue até ao modo de temporizador (B), carregando em
<.

6 Opcionalmente, carregue em = para encadear o modo de
temporizador (S).
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6.3. Correcção manual de uma temporização

Há 2 formas de corrigir uma temporização:

■ Uma correcção temporária, em modo de temporizador
encadeado (SSSS)
Escolher temporariamente o ponto de regulação de conforto
ou de funcionamento restrito, carregando só num botão: <
ou >. O cursor "Y" desloca-se.
• ponto de regulação de conforto: q e h.
• ponto de regulação de funcionamento restrito: w e h.

■ Uma correcção temporária do ponto de regulação, em
modo de temporizador
Carregue em + ou - para modificar o ponto de
regulação em intervalos de 0,5°C. Guarde o novo ponto de
regulação manual, carregando em = ou aguardando
5 segundos.
É indicada h.

Efectua-se o encadeamento ou desencadeamento do modo de
temporizador carregando em =. O modo de temporizador
encadeado apresenta a indicação S. O modo de temporizador
não encadeado apresenta a indicação B.

NOTA Para o máximo conforto, o temporizador pode ser
regulado para arrancar antecipadamente (120
minutos, código 2® 02, para uma diferença de 4,0°C
do ponto de regulação), tentando assim alcançar o
ponto de regulação programado, dentro do horário
programado. Este controlo pode ser activado ou
desactivado, através do código 2® 01 do menu do
utilizador. Consulte "Configuração de códigos no
menu do utilizador" na página 17.

NOTA Por predefinição, a correcção manual fica activa até
à próxima acção temporizada. Pode alterar este
comportamento através do código de utilizador 2® 03:
a partir de então, a correcção manual só fica activa
durante 1 hora. Consulte "Configuração de códigos
no menu do utilizador" na página 17.
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6.4. Configuração de uma temporização definida pelo 
utilizador (◊◊◊◊1111 e ◊◊◊◊2222)

Numa temporização definida pelo utilizador, cada dia pode ser
programado individualmente, sendo possíveis 12 acções
(pontos de regulação) em cada dia.

■ Primeiro decida qual a unidade de temperatura que
prefere (°C/°F), configurando o código 1® 01, como
se descreve em "Configuração de códigos no menu
do utilizador" na página 17.

■ Pode sempre carregar em < para retroceder
1 etapa. Carregando em > passa para a etapa
seguinte.

1 Se for necessário, active o modo avançado carregando 
em > durante 5 segundos, em modo de desactivação 
(D).

2 Navegue até ao menu de regulação do temporizador 
(F) carregando em >.

3 Carregue em + ou - até que 
pisque a indicação ◊1 ou ◊2. 
Carregue em = para a 
confirmar.

4 Carregue em < ou > para se 
deslocar para o dia que deseja 
programar. Carregue em + 
para o seleccionar, ou em - 
para anular a selecção.
Pode programar vários dias de 
uma só vez, seleccionado-os.

5 Carregue em = para confirmar.
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6 Carregue em + ou - para 
ajustar o ponto de regulação da 
primeira acção.
A primeira acção inicia-se às 00:00 
e dura até à hora que configurar 
na próxima etapa.

7 Carregue em = para confirmar.

8 Carregue em + ou - para 
ajustar a hora final desta acção. 
A programação de uma dia 
conclui-se quando a hora final da 
última acção temporizada é 
regulada para as 23:59.
Pode regular rapidamente a hora 
23:59, carregando em >.

9 Carregue em = para confirmar.

10 Repita as etapas 6 a 9 para as 
próximas acções temporizadas 
do mesmo dia.

11 Para programar os restantes dias, repita todas as etapas 
anteriores. Faça-o para todos os dias da semana.
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O instalador pode associar uma temporização personalizada ao
modo de refrigeração e de aquecimento. Consulte
"Configuração de códigos no menu do instalador" (código 8® 01),
no manual de instalação.

NOTA Após concluída a programação, só pode modificar
as acções programadas uma a uma. Além disso,
não é possível acrescentar mais acções.

Pode eliminar uma temporização definida pelo
utilizador, seleccionando-a (◊1 ou ◊2 deve ficar inter-
mitente) e carregando em < durante 10 segun-
dos. "©¬® ◊1" ou "©¬® ◊2" surge no LCD para confirmar
que a temporização foi apagada.
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6.5. Utilização do modo de férias

Utilize o modo de férias para regular um ponto de regulação fixo
durante uma ausência prolongada. O pontos de regulaçãos
predefinidos para férias são 14,0°C para aquecimento e 30,0°C
para refrigeração.

1 Se for necessário, active o modo avançado carregando em
> durante 5 segundos, em modo de desactivação (D).

2 Carregue em > para navegar até ao modo de férias (E).

3 Carregue em + ou - para ajustar a duração (È = horas,
∂ = dias).
Para sair do modo de férias, regule a duração para "?".

4 Carregue em = para confirmar.

5 Carregue em + ou - para ajustar o ponto de regulação
de férias.

6 Guarde este novo ponto de regulação, carregando em =
ou aguardando 5 segundos.
O ponto de regulação de férias é mantido pela duração
programada. A duração é apresentada, em contagem
decrescente. Caso a duração seja inferior a 1È, são indica-
dos os minutos restantes (por exemplo: 59;). Após a duração
programada, o termóstato regressa ao modo de
temporizador (B).
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7. Configuração de códigos no menu do 
utilizador

1 Active o modo avançado, carregando em > durante 5
segundos, em modo de desactivação (D).

2 Navegue até ao menu de regulação da data e do relógio
(G), carregando em >.

3 Carregue em > durante 5 segundos.
y surge junto a 1®.

4 Carregue em < ou > para consultar as regulações
actuais dos códigos.

5 Para modificar códigos, carregue em +, - ou =.

6 Carregue em + ou - para aumentar ou diminuir o
código 1 valor.

7 Carregue em = para guardar a selecção.
Pode sair deste menu de códigos de utilizador, acedendo ao
código "/" e carregando em =.
Para repor um código no valor predefinido, carregue ao
mesmo tempo em + e em -.

NOTA Como consequência de uma configuração
personalizada, não é de estranhar se alguns
códigos deixarem de estar acessíveis.
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Os códigos que se seguem podem ser consultados ou alterados
no menu do utilizador:

1º 
código

2º 
código Descrição

Pre-
definição Gama

Varia-
ção

1® 01 + R Tipo de graus. 
É indicada a 
temperatura actual 
da divisão.
Consulte também a 
nota que se segue.

°© °©/°ƒ —

02 Escolha do controlo 
horário. É indicada 
a hora actual.

24È 12È/24È —

03 Activar sempre o 
menu avançado? (≈œ 
= menu normal 
activado)

≈œ ÚêÒ/≈œ —

04 Mostrar a 
humidade.

ÚêÒ ÚêÒ/≈œ —

2® 01 Activar o controlo de 
arranque em 
conforto?

≈œ ÚêÒ/≈œ —

02 Velocidade de 
controlo do 
conforto: tempo 
para uma diferença 
de 4° do ponto de 
regulação.
Consulte também a 
nota que se segue.

120 060~240 1 min.

03 Correcção do 
temporização: 
activo só 1 hora?
(≈œ = até à acção 
seguinte)

≈œ ÚêÒ/≈œ —

3® 01 Mostrar a versão do 
software

— — —
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NOTA ■ Caso o código 1® 01 seja modificado após a
programação das temporizações definidas pelo
utilizador, tal faz com sejam apagadas as
temporizações definidas pelo utilizador ◊1 e ◊2.

■ Código 2® 02: Consulte o diagrama que se segue,
relativamente à velocidade de controlo do
conforto.

60

120

240

0 oC B

A

1 2 3 4
0

A minutos

B diferença do ponto de regulação
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8. Resolução de problemas
As directrizes que se seguem podem ajudar a resolver o
problema que enfrenta. Se não conseguir soluccioná-lo,
consulte o instalador.

8.1. Não há indicações no LCD (visor apagado)

As pilhas estão gastas. Troque as pilhas. Consulte "Substituição
das pilhas" na página 22.

8.2. Os botões da tampa frontal não fazem efeito

Se ficar intermitente a indicação k ao carregar num botão da
tampa frontal, tal significa que a chave de bloqueio está activa.
Carregue ao mesmo tempo em + e - para a desactivar.

8.3. O termóstato não inicia a solicitação de 
refrigeração ou de aquecimento de acordo com o 
ponto de regulação

Verifique se a protecção do piso está activa (ícone U
intermitente).

Verifique se o receptor se encontra no modo do termóstato e
não em modo manual, verificando se o LED è está apagado.

8.4. O temporizador arranca muito cedo

Por predefinição, o temporizador arranca automaticamente de
forma antecipada, para tentar alcançar o ponto de regulação
programado dentro do horário programado. Se assim o desejar,
pode desactivar esta funcionalidade através do código 2® 01, no
menu do utilizador.

8.5. O relógio e a data estão intermitentes no LCD do 
termóstato

O relógio e a data ficam intermitentes antes da primeira
utilização ou após trocar as pilhas. Regule o relógio e a data,
como se descreve em "Regulação do relógio e da data" na
página 7.
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8.6. Temporização definida pelo utilizador não actua

O código 1® 01 foi modificado após terem sido programadas as
temporizações definidas pelo utilizador. Volte a programar as
temporizações, como se descreve em "Configuração de uma
temporização definida pelo utilizador" na página 13.

8.7. Códigos de erro no LCD do termóstato

Os códigos de erro surgem junto aos ícones intermitentes
y i.

8.8. Códigos de erro do receptor

Código 
de erro Causa da falha Medidas de resposta

1È Sensor externo de 
temperatura avariado.

Contacte o seu 
representante local.

LED Causa da falha Medidas de resposta

O LED verde !  
pisca 
lentamente

Deixou de haver 
comunicação entre 
o receptor e o 
termóstato. Tanto as 
solicitações de 
aquecimento como 
de refrigeração 
foram 
interrompidas. É 
ainda possível uma 
correcção manual: 
consulte o manual 
de instalação.

Verifique as pilhas do 
termóstato.
Verifique se a distância 
máxima entre o 
termóstato e o receptor 
não foi excedida. 
Consulte 
"Características 
técnicas", no manual de 
instalação.
Certifique-se de não há 
outros aparelhos a 
interferir (na mesma 
frequência de rádio). 
Consulte 
"Características 
técnicas", no manual de 
instalação.
Contacte o seu 
representante local.
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9. Manutenção

9.1. Substituição das pilhas

Quando fica intermitente o ícone de "Pilhas fracas" r, é
necessário trocar as pilhas.

Quando se inicia a intermitência do ícone, ainda tem ±30 dias
para as trocar, antes de o termóstato se desactivar
completamente.

Em condições normais de funcionamento, o tempo de vida das
pilhas é de ±2 anos.

1 Do lado esquerdo do termóstato, carregue suavemente na
tampa.

2 Retire a tampa frontal, puxando-a para si.

3 Retire as pilhas velhas e coloque as novas.

4 Volte a colocar no sítio a tampa do termóstato, até que se
encaixe audivelmente.

9.2. Requisitos para a eliminação

As pilhas fornecidas com o termóstato estão
assinaladas com este símbolo.

Significa que as pilhas não devem ser misturadas
com o lixo doméstico indiferenciado.

Se estiver impresso algum símbolo químico sob este, tal
significa que a pilha contém um metal pesado com uma
concentração acima de um determinado valor. Possíveis
símbolos de produtos químicos:

■ Pb: chumbo (>0,004%).

As pilhas gastas têm de ser processadas num centro de
tratamento especializado, para posterior reutilização.

Ao certificar-se de que as pilhas são eliminadas correctamente,
está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas
para o ambiente e para a saúde humana.

Utilize apenas pilhas alcalinas do tipo AA.LR6.
Consulte também as características técnicas no
manual de instalação.
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10. APÊNDICE: programas de fábrica
Há 5 programas de fábrica (π1~π5), destinados a situações
tipificadas. Se nenhum deles corresponder às suas
necessidades, crie um programa personalizado (consulte
"Configuração de uma temporização definida pelo utilizador" na
página 13). O ponto de regulação de conforto pode ser alterado
no modo de conforto A; o ponto de regulação de
funcionamento restrito pode ser alterado no menu de
funcionamento restrito C.

Legenda:

Ponto de regulação 
de conforto

por predefinição, 21,0°C em modo de 
aquecimento (24,0°C em modo de 
refrigeração)

Ponto de regulação 
de funcionamento 
restrito

por predefinição, 17,0°C em modo de 
aquecimento (28,0°C em modo de 
refrigeração)

Dia & ~ L dias da semana 
(a semana inicia-se à segunda-feira)

Dia M + N dias do fim-de-semana

Consulte no final deste manual representações gráficas dos 5 
programas de fábrica infra indicados, ao longo de 24 horas.

ππππ1111 Residencial (manhã, serão e fim-de-semana)

ππππ2222 Residencial (manhã, meio-dia, serão e fim-de-semana)

ππππ3333 Escritório das 7h às 19h

ππππ4444 Fim-de-semana (segunda habitação)

ππππ5555 Fim-de-semana (loja)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

Ponto de regulação
de conforto

Ponto de regulação de 
funcionamento restrito

Horas



 

NOTES 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
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