Rövidített kezelési útmutató

TopTronic® E Wohnen easy kezelőmodul
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A kezelőelemek/kapcsolófelületek fekete háttérnél fehér színűek, fehér háttérnél fekete
színűek. A kijelzőelemek azonban színesek.

Szimbólum

Megnevezés/funkció

Szimbólum

Megnevezés/funkció

1

Aktuális helyiség-hőmérséklet
Az aktuális helyiség-hőmérséklet
kijelzése

6

Távollét
Gyors átkapcsolásra szolgál
néhány órás távollét esetén

2

Plusz/mínusz jelek
A kívánt helyiség-hőmérséklet
beállítása (2. oldal)

7

Információs tartomány
Információk lekérése a
hőtermelőhöz, HMV-hez és
fűtési körhöz

3

Aktives alapprogram
Az aktív üzemmód kijelzése

8

Főmenü
A menü áttekintése és az
összes funkció szerkesztése
(4. oldal)

4

További programok
Az üzemmód beállítása (Standby,
szabadság -ig, konstans, takarékos üzem, stb. - 2. és 3. oldal)

9

LED-üzemállapot
Kijelzőelemek - nincs
kezelés

5

Party
Este vendégei lesznek és a fűtési
időt szeretné meghosszabbítani

10

Zavarjelzés
Zavarjelzés kiválasztása és
kijelzése.
1

Helyiség-hőmérséklet beállítása

Alapprogramok

(szabadság -ig, Standby, Hét 1 stb.)

Plus (+) o. Minus (-) kiválasztása.

«További programok» kiválasztása.

Többszörös kiválasztással ( +/– ) a
kívánt helyiség-hőmérséklet beállítása.

Kívánt alapprogram kiválasztása.

Helyiség-hőmérséklet emelkedése/süllyedése.

Az új alapprogram aktív.

Az aktuális helyiség-hőmérséklet – emelkedik, illetve
süllyed akívánt helyiség-hőmérséklet eléréséig

Új aktív alapprogram
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Party, távollét

Party vagy távollét kiválasztása.

Lehetséges alkalom és funkció:

Este vendégei lesznek.
• Fűtési üzem a megadott helyiség-hőmérsékletre
a kívánt időszak végéig (időtartam)

A kívánt időtartam és helyiség-hőmérséklet beállítása (+/–) és nyugtázása az OK jellel.

Délután elmegy otthonról és csak késő este jön
vissza.
• (Csökkentett) fűtési üzem a kívánt helyiség-hőmérsékletre a megadott időszak végéig
(időtartam)
Figyelem!
A helyiség-hőmérséklet igazítása,
a napi programok megváltoztatása,
valamint a «Party-ig» és a «Távollét-ig» programok kiválasztása csak
a Hét 1 és Hét 2 alapprogramban
lehetséges. További információkat
a TopTronic® E kezelőmodulhoz a
Hoval kezelési útmutatójában talál.

A "Party" program aktív.
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A menüpont csak fűtési szakemberek
részére

A menüpont nem aktív

- napkollektoros berendezésekhez

- kívánt helyiség-hőmérséklet
- alapprogram kiválasztása
- napi program kiválasztása
- helyiség-hőm. kapcsolási ciklus

A menüpont nem aktív

- fűtési kör/HMV kiválasztása
- részletes fűtési kör/HMV kiválasztása
- heti programok illesztése
- napi programok illesztése

Elemzés

Megjelenítés

Fűtési körök

HMV

Programme

Oldal 1/3

Alapprogram

Helyiség-hőmérséklet/
napi program

Emissziómérés
(szakembereknek)

- Alapprogram kiválasztása

- Helyiség-hőmérséklet beállítása
- Napi program kiválasztása
- Aktív kapcsolási ciklus kiválasztása

Főmenü áttekintése

Oldal 2/3

- információs tartomány kiválasztása
- hőtermelő, fűtési kör, HMV, szolar, stb.részletes kiválasztása
- információs tartomány

- következő esedékes karbantartás/tisztítás/
szervizelés kijelzése

Bemutatás

Kézi üzem
(szakembereknek)

Szerviz

- nyelv
- színösszeállítás
- kezdőképernyő
- háttérvilágítás
- időtartam készenlétig
- kijelzés készenlétig
- jogosultságok

A menüpont nem aktív

A menüpont csak fűtési szakemberek
részére

Jogosultsági szint - jogosultsági szint PIN-kód megadása
(szakembereknek)

Info

Berendezés

Energiaközpont

Frissítés

Üzembe
helyezés

4 213 848 / 00 - 04/15

Időjárás-előrejelzés befolyása
a fűtésre. A funkció csak távoli
kapcsolatnál aktív.

Csak szakemberek részére

Csak szakemberek részére

Oldal 3/3

Információ - információs tartomány kiválasztása
- hőtermelő, fűtési kör, HMV részletes kiválasztása
- információs tartomány

