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Stručná používateľská príručka

Prístupové ikony pre ponuky 
a parametre

Informácie o zvolenej ikone

Tlačidlo 
návratu

Tlačidlo 
hlavnej ponuky

Otočné 
nastavovacie 
tlačidlo

Potvrdzovacie 
tlačidlo

Stavový indikátor LED
 - trvalá zelená = normálna prevádzka
 - blikajúca zelená = výstraha
 - trvalá červená = vypnutie
 - blikajúca červená = zablokovanie

Obrazovka v pohotovostnom režime

Ak chcete deaktivovať pohotovostnú obrazovku, stlačte ,  alebo . 

Ak päť minút nestlačíte žiadne tlačidlo, obrazovka prejde do pohotovostného 
režimu. Popis zvolenej ikony

Zvolený prevádzkový režim zóny:

 Program časovača
 - PH1 = program 1
 - PH2 = program 2
 - PH3 = program 3
 - PH4 = program chladenia

 Manuálny režim

 Dočasná odchýlka

 Dovolenkový režim

 Režim ochrany proti mrazu

Popis rozhrania

Ikony zóny vykurovania
Vo vašej inštalácii je zóna vykurovania reprezentovaná jednou z týchto ikon: 

Zvolená ikona
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Minula sa mi teplá voda
Zvýšte produkciu teplej úžitkovej vody na niekoľko hodín

Rýchly ohrev teplej vody

02

00

00

Hodina Minúta

03

01

01

> > >

Je mi veľmi teplo/veľmi chladno

=Zóna

Zmeňte teplotu miestnosti na niekoľko hodín

Krátka zmena teploty

03

01

00

Hodina Minúta

04

02

01

20.0 °C
19.5

20.5

19.0

> > >Zóna

Zmeňte teplotu miestnosti natrvalo (24 hodín/7 dní v týždni)

Manuálne

19.5

20.5

19.0

20.0 °C

> > >Zóna

Som preč niekoľko dní/týždňov 
Znížte teplotu miestnosti na túto dobu neprítomnosti

Dátum konca dovolenky
Želaná izbová teplota počas dovolenky...

03/01/2019 17:00

Dátum začiatku dovolenky 20/12/2018 09:00

Reset

10.0°C

> > >

Zmenil som svoju rutinu

=Zóna

Zmeňte program časovača (pre vykurovanie, teplú úžitkovú vodu alebo chladenie)

Utorok StredaPondelok

23:00           Znížený            19.0°C 
6:00             Komfortný       22.0°C
 

Pridať čas a aktivitu
Kopírovať do iného dňa
Nastaviť teploty aktivity

Konfigurácia zóny

Plán vykurovania

Plán 2
Plán 3

Plán 1

...

> > >Zóna

Aktivujte iný časový program

Plánovanie

Plán 2
Plán 3

Plán 1

> > >Zóna

Chcem vypnúť vykurovanie
Aktivujte letný režim. 
Poznámka: pre systém tepelného čerpadla sa bude aktivovať funkcia chladenia.

Vynútiť letný režim Vyp.

Vyp.
Zap.

> > >


