CZ

NÁVOD K TERMOSTATU U INFRA PANELU SWT 400/700/1000 HEAT DECOR
Mikroprocesorový regulátor teploty poskytuje uživateli vysoký komfort,
hospodárnost a bezpečnost při používání elektrických ohřívačů.
Vytápění se řídí pomocí dvou teplotních čidel, z nichž jedno externí řídí systém
dle pokojové teploty, což vám umožňuje minimalizovat náklady na elektřinu a
nastavit teplotu zvlášť pro každou místnost; druhý senzor řídí povrchovou
teplotu povrchu panelu, což maximalizuje bezpečnost (zabraňuje přehřátí při
vysokém napětí, umožňuje omezit teplotu v dětských pokojích atd.)

NASTAVENÍ MAX. TEPLOTY PANELU:
Chcete-li nastavit max. teplotu topného panelu (rozsah od 40 ° C do
95 °C), krátce stiskněte horní tlačítko a poté stiskněte současně
horní a spodní tlačítko a přidržte obě tlačítka do doby zaznění
zvukového signálu. Zobrazí se aktualní nastavená teplota např. 85P
(P=Panel). Poté nastavte max. požadovanou teplotu panelu pomocí
tlačítek nahoru a dolů (např. 50°C. jako bezpečná teplota proti
popálení dětí apod.) Po několika sekundách od zadání teploty se
hodnoty uloží a displej zobrazí zpět pokojovou teplotu.
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Uživatel nastaví požadovanou teplotu v místnosti,
regulátor automaticky v závislosti na teplotě okolí ,
nastaví požadovaný výkon topného panelu (100%
nebo 50% výkonu).

climate
control

NASTAVENÍ TEPLOTY V MÍSTNOSTI:
Zapnutí a vypnutí topení se spíná elektronicky bez
hluku tj bez "cvaknutí"

Ohřívač pracuje jen tehdy, dokud je nutné udržovat
požadovanou teplotu v místnosti, proto nemusíme
ohřívač odpojovat ani v létě.

Když zapnete topení, dvoumístný displej zobrazuje
teplotu v místnosti (měřicí rozsah od -9,5 do 99,5 ° C
s přesností 0,5 ° C).

Pomocí dvou tlačítek (nahoru / dolů) uživatel nastaví požadovanou teplotu
vnitřního vzduchu (rozsah nastavení od 5 do 35 ° C v krocích po 0,5 ° C). Během
stisknutí libovolného tlačítka bude blikat dříve naprogramovaná teplota, kterou
lze změnit krátkodobým nebo dlouhodobým stisknutím tlačítek nahoru /dolů.
Nečinnosti déle než 5 sekund se vrátíte zpět na zobrazení aktuální nastavené
teploty
Chcete- li zamknout / odemknout tlačítka („ dětský zámek“ atd.), Musíte
vyjmout zástrčku ze zásuvky, stiskněte a podržte tlačítko „ ▲“ pro zamčení
(tlačítko horní) nebo „▼“ pro odemčení (spodní tlačítko), zapojte zástrčku do
zásuvky a tlačítko neuvolňujte, ( Loc = zamčeno / Unlo = odemčeno).
Chcete-li zcela vypnout nebo zapnout topení, současně stiskněte a přidržte obě
tlačítka po dobu asi 2 sekund, dokud se neobjeví příslušná indikace ON/OFF
zapnuto/vypnuto). Při vypnutém stavu se zobrazuje na displeji pokojová teplota.

Termostat během zapnutí do sítě a také během provozu může kontrolovat přítomnost zemnícího vodiče a během jeho nepřítomnosti, vydat varování
(Grnd) . Pro aktivaci ("1Grn") nebo deaktivaci (OGrn) kontroly přítomností zemnícího vodiče je nutné: během varovného zobrazení Grnd, stisknout a podržte
obě tlačítka (nahoru/dolů) a vyjmout zástrčku ze zásuvky a znovu zasunout a pak uvolněte tlačítka, dokud se neobjeví příslušná indikace („1Grn“ / „OGrn“).
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