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VÝROBNÍ ČÍSLO
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Základní nastavení
Konfigurace

Ve vypnutém stavu (AUS) otevřete první
konfigurační menu tím, že po 10 sekund stisknete
zapínač/vypínač.
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Jestliže se přístroj nachází ve stavu vypnuto (AUS),
je na displeji viditelný následující symbol vypnutí

Menu 1:

Standardní hodnota nočního útlumu teploty = hodnota komfortu minus 3,5°C.

Regulovat hodnotu
nastavení nočního útlumu
teploty

Toto snížení lze změnit po krocích po 0,5°C od 0 do 10°C.

Změna se provádí tlačítkem + nebo -. Poté je třeba potvrdit tlačítkem OK.

Jestliže se zjištěná teplota odlišuje od teploty naměřené a ukázané
přístrojem, lze v menu 2 pro měřící čidlo zadat vyrovnávací hodnotu
k vyrovnání rozdílu (po krocích po 0,1°C od -5 do + 5°C).
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Menu 2:
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Číslo Menu
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Aby došlo ke schválení změny nastavené hodnoty, kterou uživatel provádí, stiskněte
tlačítko + tak dlouho, dokud se na displeji nebojeví “----„.

Korekce měřené teploty

Změna se provádí tlačítkem + nebo -. Poté se potvrdí tlačítkem OK a
přejdeme k dalšímu nastavení.
Tato varianta je doporučená pro mobilní přístroje, aby nedošlo
k poškození senzoru (viz obr. 1)

Menu 3:
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Délka osvětlení
podsvíceného displeje
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Délka osvětlení může být nastavena v rozmezí 15 sekund mezi 0 a
225 sekundami. (Standardní hodnota je 90 sekund).
Změnu provedeme pomocí tlačítka + nebo -. Poté potvrdíme
tlačítkem OK a přejdeme k dalšímu nastavení.
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Základní nastavení, pokračování

Volba ukazatele teploty v
provozu AUTO

Menu 5:

0 = stálý údaj pokojové teploty
1 = stálý údaj nastavené teploty
Změnu provedeme tlačítkem + nebo -. Poté potvrdíme tlačítkem OK
a přejdeme k dalšímu nastavení.
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Menu 4:

Tímto menu lze zíslat číslo výrobku. Pro opuštění tohoto způsobu
konfigurace stiskněte tlačítko OK.

Vyregulování čidla teploty
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Číslo výrobku

Korekce teploty, jak je popsána v Menu 2, může vést k odlišnému údaji pokojové teploty
v případě studeného topného panelu.
Této odchylce se můžete vyhnout vytažením senzoru teploty (max. 20 cm) (viz obr. 2)
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Kombinace korektury a vytažení čidla je také možná, aby se dosáhlo přesnějších měrných
výsledků.
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Pokud by topení Thermotec nebylo používáno jako mobilní přístroj, ale jako přístroj
upevněný na zdi, může být čidlo teploty upevněno na zeď vhodným materiálem pro
upevnění.

Obr. 2
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Obr. 1
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Rychlé nastavení
Nastavit čas

Den v týdnu
Minuty

V provozu Vypnuto (AUS) stiskněte tlačítko se
symbolem hodin

.
Hodina
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Ukazatel dne bliká.
Vyberte žádaný den tlačítkem + nebo -, potvrďte
tlačítkem OK, potom nastavte hodinu a minuty.

Pro opuštění modu nastavení stiskněte tlačítko EINAUS (ZAP.-VYP.)

Programování

Při prvním uvedení do provozu se pro každý den
použije program „Komfort od 08:00 – 22:00 hodin“.

Druh
provozu

Pro změnu programování stiskněte v provozu AUS
nebo AUTO tlačítko PROG.
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1. okénko času bliká.
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Displej pro nastavení

Den

Dvě čárky „Komfort“

Žádná čárka
„Ochrana před
mrazem“

Jedna čárka
„Noční útlum“
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1 hod. „Komfort“
1 hod. „Noční útlum“

Obsluha

1 hodina „Ochrana
před mrazem“

Různé druhy provozu se volí tlačítkem „Betriebsart“ (druh provozu).
Komfort,

w

Potvrzení a dále
pokračovat
k dalšímu dni

Noc,

Ochrana před mrazem, AUTO s programováním

Tlačítko „Betriebsart“ (druh provozu) se zaktivuje teprve tehdy, když byl přístroj aktivován
tlačítkem „Ein-Aus“, viz Obr. 1. Podle způsobu Vašeho zadání v konfiguračním menu 4
můžete zobrazit stisknutím tlačítka i teplotu místnosti nebo nastavenou teplotu. Symbol ON
na displeji upozorňuje na to, že vzniká potřeba topení.

Obr. 1
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Rychlé nastavení, pokračování
Teplotu lze nastavit pomocí tlačítka + nebo – po krocích po 0,5°C (od +5 do +30°C).

Noční útlum nepřetržitého
provozu

Hodnota nastavení nočního útlumu závisí na hodnotě nastavení komfortu. Žádaný útlum lze
regulovat v konfiguračním menu 1.
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Komfortní nepřetržitý
provoz

Změna hodnoty nastavení nočního útlumu:
Hodnota nastavení může být změněna po autorizaci v konfiguračním menu („----„).
Teplotu lze nastavit tlačítkem + nebo – po krocích po 0,5°C (od +5 do 30°C).

Teplotu lze nastavit pomocí tlačítka + nebo – po krocích 0,5°C (od
+5 do +15°C).

Automatický provoz

V tomto druhu provozu je přístroj řízen programem. Pro změnu
programování stiskněte tlačítko PROG.
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Permanentní ochrana proti
mrazu
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Časově vymezené
nastavení teploty
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Stisknutím tlačítka
časové období.

může být nastavena hodnota teploty na určité

Nastavte žádanou teplotu (+5 až +30°C) tla čítkem + nebo -. Poté potvrďte OK a nastavte
časové období.
Nastavte žádané časové období (od 30 minut do 72 hodin) tlačítkem + nebo – (např. 1 hod.
30 minut) a potvrďte OK.
Pro zrušení časově vymezeného nastavení teploty stiskněte znovu tlačítko OK.
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Rychlé nastavení, pokračování
Stisknutím tlačítka
můžete nastavit svůj přístroj na dobu od 1
do 365 dnů do provozu ochrana proti mrazu.
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Nastavení funkce v době
nepřítomnosti

Počet dnů Vaší nepřítomnosti nastavte tlačítkem + nebo – a potvrďte OK.
Ke zrušení provozu v době nepřítomnosti stiskněte znovu tlačítko OK.

Klávesnici lze zavřít tak, že dvě tlačítka současně stiskneme po dobu
pěti sekund. Na displeji se objeví krátce „Klíč“. K odblokování
stiskněte znovu zároveň tlačítka + a -.
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Rodičovská kontrola
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Cena výrobku zahrnuje náklady na jeho ekologickou likvidaci autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku).
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V případě potřeby se obracejte na svého prodejce.

Originální zastoupení THERMOTEC v ČR

Komunikační centrum THERMOTEC - PERFEKTUMGROUP AIR:
PERFEKTUM Group, s.r.o.
CZ-18200 Praha 8, Davídkova 77
T-F – 286884018, 286884022 | E – info@perfektum.cz | www.perfektum.cz
Váš prodejce:

