Návod k použití

V8 – Varování – Důležité bezpečnostní instrukce
Odpojte napájení před provedením jakýchkoliv instalačních nebo údržbových prací na tomto
termostatu a souvisejících součástech. Termostat a příslušné komponenty smí instalovat pouze
kvalifikovaná osoba (tj. Kvalifikovaný elektrikář). Elektrická instalace musí být v souladu s příslušnými
zákonnými předpisy.

V8 elektrický topný termostat
Dotyková obrazovka programovacího termostatu s týdenním cyklem, je možné nastavit 6 období
nazývaných „události“ pro každý den s odpovídajícími přednastavenými teplotami, můžete také
vybrat "režim řízení doby" nebo "ruční režim" podle vašich individuálních požadavků. Termostat se
doporučuje pro ovládání elektrických topných zařízení.

Technická data:
Napětí:
Imax:
Spotřeba energie:
rozsah nastavení:
rozsah omezení:
přesnost měření teploty:
teplota okolí:
krytí:
Domovní materiál:

AC230V 50 ~ 60Hz
16A
2VA
5 - 95
5 - 60 (tovární nastavená 35 )
0.5 ~ 10 nastavitelné, tovární nastavení +-1
-5 ~50
IP20
nehořlavý PC

Použití
Upozornění:
Ke správnému plnění funkce ovládání radiátoru, je nutné mít na termostatu
zapnutý režim externího sensoru - snímače (OUT)!
1) Vypínač
Můžete zapnout / vypnout termostat stisknutím tohoto tlačítka. Můžete také potvrdit a ukončit
stisknutím tlačítka
, pokud jste dokončili všechna nastavení parametrů.
2) Tlačítko pro zvýšení
a snížení
V režimu kontroly nebo režimu komfortu, když stisknete jednou tlačítko zvýšení / snížení, střídavý
displej se zastaví v pravé dolní oblasti a hodnota přednastavené teploty se zvýší / sníží o 1 .
Obnoví se alternativní displej bez provozu po dobu 3 sekund.
3) Tlačítko pro nastavení času
Můžete nastavit čas a týden jedním stisknutím tlačítka. Pokud je stisknuto, hodinový obrázek bliká.
Pak můžete stisknutím klávesy nebo
změnit jeho hodnotu. Po dokončení nastavení času,
můžete stisknutím tohoto tlačítka potvrdit a následně pokračovat v nastavení minut a týdnů. Po
celkovém nastavení času můžete stisknutím tlačítka

potvrdit a ukončit.

4) Tlačítko výběru režimu – menu
Můžete zvolit režim řízení doby nebo komfortní režim stisknutím tlačítka. Stisknete-li toto tlačítko a
podržíte jej po dobu 3 sekund, můžete zadat režim programovaní.
5) zamykání a odemknutí
Stisknete-li současně
a
a podržíte po dobu 3 sekund, bude termostat uzamčen / odemčen.
Když je uzamknut, nemůže být provedena žádná operace, dokud není odemčen.

Symboly na displeji

Programování: čas a teplota - 6 událostí
Stiskněte tlačítko

na 5 sekund, abyste zahájili programování

Pokročilá nastavení
Můžete současně stisknout
a podržet po dobu 5 vteřin, chcete-li vstoupit do režimu
pokročilého nastavení, když je termostat vypnutý. Následující sedm funkcí lze zvolit
stisknutím tlačítka
.

Vysvětlení symbolů

Čas
Manuální režim

