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Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste dali přednost našemu zařízení, modernímu, vysokovýkonnému výrobku špičkové kvality navrženému tak, aby
vám poskytoval dobrý a tichý chod a bezpečnost po mnoho let.
Toto vše bude vám k dispozici, jestliže zejména svěříte vaše zařízení autorizovanému poprodejním servisu, který je specificky
vyškolen k udržování jeho provozu na vysoké úrovni účinnosti s použitím původních náhradních dílů výrobce.
Můžete také požádat o „Smlouvu na plánovanou údržbu“, v případě potřeby s nižšími provozními náklady pro vás.

Tato instrukční brožura obsahuje důležité informace a návrhy, které vám pomohou používat vaše zařízení nejlepším možným způsobem.

Ještě jednou vám děkujeme.
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Zařízení uvede do provozu servisní technik proškolený dodavatelem zařízení
x

potvrdí ZÁRUČNÍ LIST dodaný se zařízením, který byste si měli pečlivě přečíst.

Poprodejní servis nabízí návrhy pro správné používání zařízení.
Naše zařízení je v souladu se: ddd
• Regulace (UE) 2016/426 (GAR)
Elektromagnetická kompatibilita
Nařízení o nízkém napětí
Nařízení 2015/1186 Ecolabelling
Nařízení 2015/1186 Ecodesign
Nařízení RAEE 2019/19/UE
CE 0494
V některých částech příručky jsou použity následující symboly:

DŮLEŽITÉ = činnosti vyžadující speciální pozornost a odpovídající

ZAKÁZANÉ = činnosti, které NESMÍ BÝT provedeny
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Mějte prosím na pamě, že při používání výrobků vyžadujících paliva a elektřinu musí být přijata určitá základní bezpečnostní
opatření:
-

Zařízení nesmí být používáno dětmi nebo bez pomoci tělesně posženými osobami.

-

Jestliže cíte palivo, nespouštějte elektrické spotřebiče nebo zařízení jako vypínače, přístroje pro domácnost, atd.

V tomto případě:
•

vyvětrejte prostory otevřením dveří a oken;

•

uzavřete zařízení uzávěr plynu;

•

okamžitě zavolejte poprodejní servis nebo odborně kvaliﬁkovaný personál.
-

Nedotýkejte se zařízení mokrými nebo vlhkými částmi těla, jsou-li vaše nohy mokré.

-

Čištění je zakázáno bez předchozího odpojení zařízení od rozvodu elektřiny.

Netahejte za silové kabely vystupující ze zařízení, neodpojujte je nebo nekruťte jimi, i když je zařízení odpojeno od
rozvodu elektřiny.
Nepokládejte předměty, záclony, atd. na zařízení, což by mohlo způsobit vadnou funkci nebo se ukázat jako nebezpečné.
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OBECNÉ INFORMACE
Tato brožura pro montéra a poprodejní středisko jsou nedílnou součástí zařízení a proto musí být pod pečlivým dohledem a VŽDY doprovázet zařízení, kdykoliv je předáno jinému vlastníkovi nebo uživateli.
V případě jejího poškození nebo ztráty požádejte vaše místní pověřené technické středisko o jiný výtisk.
Zařízení musí být instalováno dle platných norem a místních nařízení, a instrukcemi poskytnutými výrobcem
v příručce dodané s výrobkem.
Zařízení musí být používáno podle určení výrobce pro účel, pro který bylo specificky vyrobeno.
Výrobce odmítá veškerou smluvní a nesmluvní odpovědnost za zranění způsobené osobám a zvířatům a škodu na
věcech způsobené chybami instalace, seřízení a údržby nebo nesprávným používáním zařízení.
Není-li zařízení používáno po dlouhé období, musí být provedeny následující činnosti:
x

dejte hlavní vypínač, je-li instalovaný, do polohy „vypnuto“ nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky hlavního
přívodu elektřiny;

•

uzavřete plynový kohout.
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VÍCE O RUČNÍM OVLÁDÁNÍ
1 - On/Off a RESET zařízení
2 – Snižování požadované teploty (MIN 5°C)
3 – Světelný display
4 – Zvyšování požadované teploty (MAX 35°C)
5 - Povolit / zakázat bezdrátový příkazové tlačítko

POPIS ZOBRAZENÍ

POPIS IKON

Tento typ obrazovky současně poskytuje

1 - provoz při maximálním výkonu.

celou řadu informací:

2 - provoz při MIN výkonu.

- MIN provozní výkon.

3 - přenos dat mezi zařízením a

- MAX provozní výkon.

termostatem (přerušovaně).

- Povolení bezdrátového příkazu.

3b - Povolen bezdrátový příkaz trvale svítí ikona).

- teplota okolí.

4 - Zjištěná okolní teplota.

- požadovaná teplota okolí.

4b - Požadovaná okolní teplota.

- stupnice Celsia.
- přenos dat
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Programování

V případě výpadku proudu se příkaz zachová
v paměti - provozní stav (normální nebo
s EROR KÓD), když se připojí energie
předchozí operace pokračuje.
• SPUŠTĚNÍ
- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp, displej se rozsvítí a
zařízení se spustí.
Displej je podsvícený, pouze když je příkaz
prováděn. Přibližně se vypne za 3 sekundy.

• VYPNUTÍ
- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp, displej se rozsvítí a
zařízení se vypne.
Displej je podsvícený, pouze když je příkaz
prováděn. Přibližně se vypne za 3 sekundy.

NASTAVENÍ TEPLOTY
Při zapnutém zařízení:
- Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, displej se rozsvítí
bliká již nastavená teplota.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou novou teplotu.
Při vypnutém zařízení:
- Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“, displej se rozsvítí
bliká již nastavená teplota.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou novou teplotu, která bude povolena, jakmile
se zařízení zapne.
Stupeň před (-1 °) dosažením požadované teploty,
zařízení přejde z MAX na MIN výkon je v automatickém režimu.
V případě pokud je to žádoucí teplota je překročena o stupeň (+ 1 °), zařízení se zastaví.
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Nastavení teploty a provoz
provoz zařízení: vytápění nebo letní větrání.

TOPENÍ
Tato funkce umožňuje nastavit provozní teplotu, v
rozmezí od 5 ° C do 35 ° C.
- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp.
- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte požadovanou teplotu.

LETNÍ VĚTRÁNÍ
(obsluhováno pouze bezdrátovým příkazem)
Tato funkce používá pouze tangenciální ventilátor
při MIN nebo MAX výkonu a aktivuje se pod 5 ° C.
- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp.
- Stisknutím tlačítka „-“ nastavte teplotu na 5 ° C.
- Stisknutím tlačítka „-“ přejděte na teplotu nižší
než 5 ° C a poté zvolte
požadovaná rychlost ventilátoru (MIN nebo MAX).
- Stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte teplotu
5 ° C a ukončete letní větrání.
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SERVISNÍ FUNKCE: MIN. VÝKON - MAX
NAPÁJENÍ
Tato skrytá funkce umožňuje nastavení MIN a MAX
úrovně výkonu (pouze pro SERVISNÍ TECHNIKY),
tím se eliminuje jakákoli závada okolní sondy a funkce hořáku, kontrola modulace a parametry.
Funkce časovače vypnutí (pro Uživatele) umožňuje
automatické nastavení zařízení vypnout.

Při zapnutém nebo vypnutém hořáku:
- Připojte měřidlo k zařízení.
- Stiskněte „+“ a „-“ (2 + 4) společně na MIN 10
sekund.
- Na displeji se zobrazí „ON“ a MIN, nastavte MIN
tlak otáčením seřizovacího šroubu (9) na ventilu.
- Pokračujte stisknutím tlačítka Wireless“ (5).
- Na displeji se zobrazí “ON” a MAX, nastavte MAX
tlak otáčením seřizovacího šroubu (8) na ventilu.
- Pokračujte stisknutím tlačítka „Wireless“.
- Na displeji se střídavě objeví „H-“ a „00“
(nastaveny provozní hodiny, funkce časovače vypnutí).
S povolenou funkcí Časovač vypnutí můžete změňte
teplotu a vypněte
přístroj.

- Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavíte počet operací hodin (od MIN 1 do MAX 12).
- Pokračujte stisknutím tlačítka „Wireless“.
- Stiskněte „+“ a „-“ společně (2 + 4) na MIN 10
sekund pro uložení změněných parametrů a ukončení skrytá funkce.
„Skrytá funkce“ je načasována po 0 minutách bez
stisknutí libovolné klávesy a bez potvrzení nové hodnoty (klávesy „+“ a „-“ dohromady po dobu 10
sekund), zařízení ukončí programování
a udržuje předchozí hodnoty.
Časovač vypnutí, jakmile tuto funkci vložíte vždy
zůstane zapnuto a při každém zapnutí
Chcete-li zařízení deaktivovat, jednoduše zadejte
skryté
Funkce a počet hodin nastavte na „00“.
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POVOLENÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ
- Zapněte zařízení.
- Aktivujte příkaz Wireless vložením baterií
- Stiskněte bezdrátové tlačítko (5) na MIN 3 ”, wifi
ikona bliká.
- Zařízení vyhledá nejbližší bezdrátový ovladač,
jakmile to zjistí, je automaticky rozpoznán a ikona
bezdrátového připojení je zapnutá, trvale svítí.
Od této chvíle je zařízení ovládáno bezdrátovým
ovládáním. Zobrazují se dva typy obrazovky:
--- A (zařízení zapnuto), HT (topení) a MIN nebo
MAX
(Napájení).
--- B (zařízení v pohotovostním režimu), OF
(vypnuto), zařízení je vypnuto, ale v pohotovostním režimu, aby bezdrátový příkaz jej mohl aktivovat pro dosažení požadované teploty.
Pokud je komunikace mezi zařízením a
vzdáleným chronotermostatem přerušen na delší
čas než 5 sekund (např. vybití baterie), zařízení
přejde do pohotovostního režimu a čeká na nový
bezdrátový signál. Zařízení se nikdy neodpojí od
vzdáleného chronotermostatu až do rozhodnutí
uživatele tak učinit.

• PŘIPOJTE BEZDRÁTOVOU ADRESU
- Zapněte zařízení.
- Současně stiskněte tlačítka 4 + 5 na 10 sekund,
číslice „00“ blikají.
- Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavte stejnou hodnotu již přiřazen vzdálenému chronotermostatu.
- Potvrďte stisknutím tlačítek 4 + 5 na 10 sekund a
návrat do hlavní nabídky.
• ZÁMEK KLÁVESNICE
- Zapněte zařízení.
- Současně stiskněte tlačítka 2 + 5 po dobu 3
sekund, písmena „SE“ (zabezpečení) blikají „SE“.
- Současně stiskněte tlačítka 2 + 5 na 3 sekundy
uvolnění klíče.
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Bezdrátový rádiový chronotermostat

(volitelně, lze zakoupit i dodatečně)
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O RÁDIOVÉM BEZDRÁTOVÉM CHRONOTHERMOSTATU

Použití tohoto termostatu umožňuje:
- nejlepší umístění senzoru (na stěně nebo na stole) pro regulaci skutečné teploty v místnosti;
- možnost ovládání několika spotřebičů ve stejné místnosti;
- programování denního a týdenního provozu.
Bezdrátový chronotermostat bez vodičů:
- jednoho druhu, pokud jde o snadné použití a ovládání všech provozních režimů;
- vyznačuje se velkou grafickou zobrazovací jednotkou, která pomáhá uživateli provádět různé ovládací prvky a
nastavení úprav;
- používá snímač „NTC“, který umožňuje ovládání / nastavení i těch nejmenších změn teploty místnosti (0,5 ° C), při
udržování rozdílu teploty mezi vypnutím a zapnutím do 1 ° C.
ROZMĚRY A INSTALACE
Chcete-li nainstalovat chronotermostat, musíte:
- uvolněte přední část displeje a držte ji
hák stisknutý (tlačítko PUSH) a poté otočit nahoru
oddělit od zadní strany.
- označte a vytvořte díry a upevněte chronotermostat na zdi.
- smontovat přední část kompasovým pohybem,
ale dolů, dokud neuslyšíte uzamčení KLIKNUTÍ.

- Přečtěte si následující pokyny, protože obsahují důležité informace o instalaci
a správném používání dálkového ovladače.
- Montážní technik je laskavě požádán, aby tuto brožuru předal konečnému uživateli a vyzval jej ke čtení
jeho obsahu.
- V případě poruchy nebo závady během záruční doby kontaktujte výrobce, nebo
autorizované středisko technické asistence.
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POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO TERMOSTATU
POPIS TLAČÍTEK
1 - Tlačítko pro výběr funkce / parametru
2 - Tlačítko pro výběr funkce / parametru
3 - Reset
4 - Funkční klávesa (NO, ESC atd.)
5 - Multifunkční průhledné tlačítko
6 - Funkční klávesa (OK, VENT atd.)
7 - Displej
8 - Klávesa snižování teploty
9 - Tlačítko ZVÝŠENÍ teploty

OBECNÉ ZNAKY
- Exkluzivní design
- grafický LCD 128x64 pixelů
- časované podsvícení 10 s
- LED pro diagnostiku / signály
- 7 tlačítek s proměnnými funkcemi
- týdenní programování
- 4 teplotní úrovně (T0, T1, T2, T3)
- nastavitelné rozlišení okolní teploty: 0,5 ° C
- měřené rozlišení okolní teploty: 0,1 ° C
- interval programování: 15 minut
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• základní funkce
Po nastavení jazyka, data a času, display
ukazuje:
- aktuální den a čas
- níže, okolní teplota (měřeno každou minutu)
- vpravo ikonu provozního režimu (např.
Automatický)
- na spodní straně provozní periody zařízení.
24 hodin je rozděleno na intervaly po 15 minutách
pro 4 programovatelné teploty (T0, T1,
T2 a T3).
Vedle provozní ikony se zapne plamen
signalizující zapálení hořáku:
4 typy plamínku od malého až po velký, podle požadované potřeby

• pracovní režim
AUTOMATICKÝ: chronotermostat zajišťuje
termoregulační program nastavený na aktuální den.
Ve spodní části displeje je časová osa zapínáni a
vypínání - zobrazí se naprogramovaná období.
- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesu
6 OK pro vstup.
- stisknutím kláves 8 nebo 9 měníte čtyři programovatelné úrovně (T0, T1, T2 a T3).
- stisknutím kláves 1 nebo 2 se přesuňte na požadovaný řádek (T0,
T1, T2 a T3) a klávesu 6 OK pro potvrzení.
RUČNÍ: termoregulace okolního prostředí podle
teploty zvolené uživatelem (termostat funkce).
- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesou
6 OK pro vstup
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovanou teplotu.
- stiskněte klávesu 6 OK pro potvrzení a ukončení.
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LÉTO: funkce vytápění prostoru deaktivována.
Letní větrání ručně aktivováno.
- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci.

- stisknutím tlačítka 6 zvolte VENT.

- stisknutím tlačítka 5 zvolte vysokou rychlost
(HIGH) nebo nízkou
rychlost (NÍZKÁ).

DOVOLENÁ: termoregulace, umožňující požadavky
- teplota, která má být udržována po dobu dní nastavené uživatelem (funkce termostatu).
- stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesu 6
OK pro vstup
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovanou
teplotu.
- potvrďte tlačítkem 6 OK.
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovaný
počet dnů (maximálně 99 dnů).
- potvrďte tlačítkem 6 OK.
Pokud stisknete ESC nebo OK bez nastavení čísla
dní se režim "DOVOLENA" neaktivuje
a chronotermostat se vrací k předchozímu
režimu.
Když je nastavená doba nastavena, počítadlo se
vrátí na nulu, chronotermostat přejde na
"automatický" režim a následuje již nastavený
týdenní program.
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NASTAVENÍ: umožňuje uživateli spravovat okolní
prostředí
termoregulace, včetně týdenního programu
provedeno chronotermostatem a také nakonfigurováno
provozní parametry.
x
stisknutím tlačítka 2 vyberte tuto funkci a klávesu 6 OK vstoupit.

x

stiskněte klávesu 6 OK, vstoupíte do PROGRAMOVÁNÍ (týdně).

x

stiskněte klávesu 6 OK, zadáte TEPLOTU
(nastavení T0-T1-T2-T3).

- stisknutím kláves 1 nebo 2 přejděte na požadovaný
řádek T0-T1- T2-T3.
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte požadovanou
teplotu (MIN 1 ° C a MAX 30 ° C).
Programovací logika kombinuje teplotu MIN
s T0 a MAX s T3.
Chronotermostat splňuje následující
omezení: „T0 ≤ T1 ≤ T2 ≤ T3“ a automaticky
zmenší všechny teploty zadané uživatelem.
- stiskněte klávesu 6 OK pro potvrzení a návrat k
PROGRAMOVÁNÍ v menu
- stiskněte tlačítka 1 nebo 2 a zvolte DENNÍ PROGRAMOVÁNÍ
a stiskněte klávesu 6 OK.
x
stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte požadovaný den a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 nastavte čas zahájení
(intervaly:
15 minut) a stiskněte klávesu 6 OK.
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- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 zvolte teplotu
rozsah (T0-T1-T2-T3) a přiřazení potvrďte klávesou
6 OK to na právě nastavený čas.

- stiskněte tlačítka 8 nebo 9 pro nastavení času
ukončení (intervaly:15 minut)
a stiskněte klávesu 6 OK.
Čas začátku a konce se musí vždy lišit,
čas ukončení se musí lišit od počátečního času.

Tato funkce umožňuje kopírování programu pro
den na jiný nebo na všechny dny.
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte DEN KOPIE a
stiskněte klávesa 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte zdrojový den
zkopírujte (pondělí) a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte cílový den
(Úterý) a stiskněte klávesu 6 OK.
- pro potvrzení, že operace byla úspěšná, následující zobrazí se zpráva:
Zkopírováno!
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PROPORTIONAL: metoda termoregulace, která
reguluje procento výkonu systému na základě
rozdílu v požadovaném a měřeném prostoru.
Procento výkonu v tomto případě bude úměrné
k rozdílu v těchto dvou teplotách
podle následujícího pravidla

if Ta ≤ Tap - 2 + offset then P = 100%
if Tap – 2 + offset < Ta < Tap
then Ti = (max / 2) x (Tap – Ta + offset)
if Ta ≥ Tap then P = 0%
request made again if Ta ≤ Tap – 0.5
legenda:
P = procento výkonu, které se mění od 0% do 100%,
Ti = žádaná teplota topení,
Tap = programovaná teplota okolí,
Ta = změřená teplota okolí,
offset = správná hodnota (nastavitelná),

Role ofsetu (nastavitelná od 0 do 1 ° C) je
"posouvat"
pásmo tak, aby odpovídalo Ta = Tap
lze získat vyšší procento výkonu
zvyšování výkonu ručně.
Vzhledem k výchozí hodnotě offsetu = 0 má pásmo
a rozsah 2 ° C a je vystředěn na Tap-1.

ON / OFF: podobná metoda, jakou používají chronotermostaty s otevřeným kontaktem.
Po definování hodnoty hystereze, nastavitelné
mezi 0 a 1 ° C (výchozí 0 ° C), termoregulace
probíhá podle následujícího pravidla:
pokud Ta ≤ Tap - hystereze, pak P = 100%
pokud Ta ≥ Tap + hystereze, pak P = 0%
legenda:
Ti = žádaná teplota topení,
Tap = programovaná teplota okolí,
Ta = změřená teplota okolí,
offset = správná hodnota (nastavitelná),
P = maximální hodnota, kterou může žádaná hodnota topení dosáhnout (nastaveno uživatelem).
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Displej: tato funkce umožňuje nastavit čas v
na které zůstane displej před návratem na
stav nízké spotřeby. Můžete si nechat
zobrazovat doby provozu baterií.
- Stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte Displej.
- stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte časovou
hodnotu nebo
NIKDY (vždy zapnuto).
- potvrďte tlačítkem 6 OK.

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
• kombinovat ovládání s jedním nebo více zařízeními.
Tento chronotermostat lze kombinovat s jedním
nebo více zařízení nainstalovaných ve stejném
prostoru nebo v sousedních prostorech (případ A
nebo B).
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a stiskněte klávesu 6 OK.

- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte ADRESOVAVÝ MODUL
a stiskněte klávesu 6 OK.
- Objeví se HESLO 00, zadejte číslo 195
a stiskněte klávesu 6 OK.
Heslo je 195 a nelze změnit.
Chcete-li nastavit 195, stisknutím kláves 1 a 2
zadejte čísla desítek a klávesy 8 a 9 pro jednotky.
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte číslo ADRESY
(mezi 00 a 99) a stiskněte klávesu 6 OK.
Příklad: nastavení čísla 33, chronotermostat
bude ovládat jedno nebo více zařízení s adresou
33.
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• výkon vždy na MIN
Při zapnuté funkci zařízení vždy pracuje
MINIMÁLNÍ výkon.
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a
stiskněte klávesu 6 OK.
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte ZVLÁŠTNÍ
FUNKCE
a stiskněte klávesu 6 OK.
- Objeví se HESLO 00, zadejte číslo 195
a stiskněte klávesu 6 OK.
- Stisknutím kláves 1 nebo 2 přejděte na řádek
GAS.
- stiskněte tlačítka 8 nebo 9 až pro nízský LOW
- stiskněte klávesu 6 OK

• otáčky ventilátoru vždy na MAX
Pokud je tato funkce aktivní, je rychlost ventilátoru
vždy na MAXIMUM.
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a
stiskněte klávesu 6 OK.
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte ZVLÁŠTNÍ
FUNKCE
a stiskněte klávesu 6 OK.
- Objeví se HESLO 00, zadejte číslo 195
a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím kláves 1 nebo 2 přejděte na linku
FAN.
- Stisknutím tlačítek 8 nebo 9 vyberte VYSOKÁ
HIGH.
- stiskněte klávesu 6 OK.

• informace o chronotermostatu
INFO KRONOS, tato funkce uvádí některá nastavení chronotermostatu: kód produktu,
verze softwaru, procento výkonu, nabíjení baterie
procento (66) a nastavení adres (03).
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU
a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte INFO KRONOS
a stiskněte klávesu 6 OK pro ukončení.
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• zámek klávesnice
Tato funkce blokuje použití všech kláves, tím se
vyvarujete náhodných změn již nastavených parametrů.

- současně stiskněte tlačítka 1 a 8 pro aktivaci
zámku klávesnice, psaní „klávesnice zamčená“
se objeví na displej

- stisknutí jedné nebo více kláves KEYS LOCK
Objeví se obrazovka FUNKCE ON.
- stiskněte současně tlačítka 1 nebo 8 pro odemknutí klávesnice

VAROVÁNÍ
Chronotermostat ukládá určitá data do paměti, takže nemusí být vynulována, když jsou baterie
vyměněny. Uloží se: týdenní program a 4 teploty
(T0, T1, T2, T3), pokud se změní v automatickém provozním režimu, adresa vysokofrekvenčního signálu a
hodnota speciálních funkcí.
Pro dobití týdenního programu a 4 výchozích teplot (T0, T1, T2, T3):
- Stisknutím tlačítek 1 nebo 2 vyberte NASTAVENÍ MENU a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte PROGRAMOVÁNÍ a stiskněte klávesu 6 OK.
- stisknutím kláves 1 nebo 2 vyberte položku PROGRAM RESET a stiskněte klávesu 6 OK.
POZOR: stiskněte resetovací tlačítko (3), týdenní program, 4 teploty (T0, T1, T2, T3),
přiřazená adresa a hodnota zvláštních funkcí se nevynulují.
VAROVÁNÍ PRO INSTALACI
Vždy dodržujte elektrické bezpečnostní normy.
Před použitím zkontrolujte, zda jsou správně umístěny dvě alkalické baterie (typ AAA LR03 1,5V),
respektujte polaritu.
Nevystavujte systém kapající vodě.
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UVEDENÍ DO PROVOZU
Spotřebič musí být poprvé uveden do provozu proškoleným servisním technikem.
Může však být nezbytné spustit spotřebič samostatně, aniž by bylo nutné zapojit volat servis.
například po období nepřítomnosti nebo prodlouženého zastavení. V těchto případech provádějte následující
úkony a operace:

ZIMNÍ PROVOZ
- Otevřete plynový kohout.
- Zapněte hlavní vypínač elektrické sítě nebo
připojte síťovou zástrčku k zařízení.
- Stisknutím tlačítka Zap / Vyp spusťte spotřebič,
displej se automaticky rozsvítí.
x

Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“

nastavte požadovanou teplotu,
po asi 3 sekundách se displej vypne automaticky.
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PROVOZNÍ ANOMÁLIE
Pokud se zařízení během normálního provozu vypne
nebo se nezapne stisknutím tlačítka Zap / Vyp,
na displeji se objeví chybový kód (E1, E2, E6 atd.)
v tomto případě:
- Zkontrolujte otevření plynového kohoutku.
- Zkontrolujte přívod elektrického proudu.
- Berte na vědomí ERROROVÝ KÓD na displeji
pochopit typ anomálie.
- Zařízení znovu zapněte
- Resetujte zařízení a držte tlačítko On / Off
stisknuté po dobu 2 “.
Pokud zařízení navzdory různým pokusům zůstane v systému
Režim „BLOKOVÁNÍ“ se obraťte na autorizovaný technický
servis
Poloha „BLOCK“. Vypněte přívod plynu do
hořáku, z bezpečnostních důvodů.
Vypnout zařízení jako
uvedené v bodě „VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ“.

ZOBRAZOVANÉ KÓDY CHYBY
Pokud zařízení nefunguje, displej bliká
kód chyby, který
umožňuje určit typ poruchy:
- E1, anomálie na sondě SAS
- E2, blok, protože se hořák nezapne
- E6, blok z důvodu otevření tlakového spínače vzduchu
PS během provozu
- E8, nesepnutí tlakového spínače tlaku vzduchu PS
na začátku zapálení
- EA, přilepení tlakového spínače tlaku vzduchu PS
start-up
- EB, chyba komunikace s bezpečnostním zařízením
- E9 - EC - ED - EE, poruchy interního bezpečnostního
zařízení
Displej s ERROR KÓD dále bliká, dokud není zařízení
resetováno stisknutím tlačítka
Tlačítko zapnutí / vypnutí.
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VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Spotřebič lze vypnout v „pohotovostní“ poloze
pomocí tlačítka On / Off. V tomto případě,
nastavený program zůstává uložen v paměti.
Pro CELKOVÉ VYPNUTÍ použijte hlavní vypínač
na napájecím zdroji nebo odpojte napájecí zástrčku.
Zařízení se zcela vypne.
CELKOVÉ vypnutí spotřebiče musí
provádět pouze tehdy, když ventilátor konvekce již není
v provozu - po určité době topení s zastaví
(dochlazení výměníku)!
VYPNUTÍ NA DLOUHODOBÉ OBDOBÍ
Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá
, měly by být provedeny následující operace:
- Stiskněte tlačítko Zap / Vyp na zařízení
- vypnutí spotřebiče.
- Přesuňte hlavní vypínač, pokud je k dispozici
Do polohy „vypnout“ nebo vyjmout zástrčku ze systému
zásuvka na spotřebiči;
- Zavřete přívod plynu.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Předběžné operace
- Stisknutím vypínače na zařízení vypněte spotřebič;
- Přepněte hlavní vypínač, pokud je součástí systému, do
polohy „vypnuto“ nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky na
spotřebiči;
- Zavřete přívod plynu;
- Počkejte, až přístroj zcela vychladne.

Čištění vnějších povrchů
Vyčistěte přístupné části a odstraňte veškeré usazeniny prachu, pavučiny a podobně.
K ofukování prachu použijte stlačený vzduch, a to i na těžko přístupných místech.
K čištění plastových nebo lakovaných částí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky,
protože by se mohly poškodit ošetřené části.
Používejte neutrální produkty snadno dostupné na trhu.
Části syntetického materiálu nemažte.
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K čištění pláště použijte měkký hadřík namočený do neutrálních čisticích prostředků pro domácnost
atd. (Šampon na auta, atd.).
Kapalinu nelijte přímo na kryt nebo na jiné části spotřebiče, protože by to mohlo způsobit vážné poškození zařízení.
ÚDRŽBA
Pamatujte, že PERIODICKÁ ÚDRŽBA - alespoň jednou ročně - je nezbytná pro bezpečnost,
účinnost a dlouhou životnost spotřebiče. Výsledkem bude také nižší spotřeba a méně
znečišťujících emisí.
Údržbu může pravidelně provádět autorizované středisko technické pomoci, které
má veškeré potřebné technické know-how a v případě potřeby originální náhradní díly.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• Žádné napájení
Pokud se zařízení po stisknutí tlačítka nespustí
Tlačítko zapnutí / vypnutí ovládacího prvku:
- Ujistěte se, že je zástrčka spotřebiče správně zasunuta
- Ujistěte se, že hlavní vypínač, pokud je nainstalován,
je zapnutý.
Pokud se zařízení stále nezapne, zavolejte
Autorizované středisko technické pomoci.
• BLOCK zastavení a selhání zapalování
(viz KÓD CHYBY)
- Ujistěte se, že je palivový kohout otevřený.
- Obnovte podmínky zapálení. Stiskněte tlačítko Zap /
Vyp
po dobu 2 sekund vypněte a znovu zapněte spotřebič
zapněte a vyčkejte na provedení všech fází zapalování
Tuto operaci lze opakovat maximálně třikrát
a v případě, že nebude úspěšná,
kontaktujte autorizovanou technickou pomoc
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• Žádná komunikace mezi WIFI a spotřebičem
- Ujistěte se, že jsou na WIFI napájecí baterie nabité
- Zkontrolujte vzdálenost mezi bezdrátového připojení
ke spotřebiič (MAX 10 m).
- Ujistěte se, že elektronická deska na zařízení
pracuje správně.
Pokud je komunikace mezi zařízením a termostatem
dálkové odstaveny na více než 5 minut (např.
Baterie), jednotka přejde do pohotovostního režimu a čeká
na nový bezdrátový signál. Jednotka není odpojena
od programovatelného termostatu
dokud se uživatel nerozhodne.
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POZNÁMKA:
S ohledem k pokračující modernizaci, vývoje, estetické a rozměrové vlastnosti, technické podrobnosti, příslušenství a doplňky by mohly podléhat změnám a nejsou závazné.
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