Miniaturní hodiny
Návod k obsluze / montážní návod

1

Tlačítko k aktivaci možností nastavení

2/3

Tlačítka k nastavení času vpřed / vzad

4

Tlačítko VYPNOUT / ZAPNOUT, aktivace nebo
deaktivace předvolby času

5

Aktuální čas, čas předvolby, doba topení

6

Symbol aktivovaného času předvolby

7

Symbol topení v provozu

8

Symbol aktivovaného času předvolby 1, 2 nebo 3

VŠeobecné pokyny k nastavení
a obsluze miniaturních hodin
• Pokud se po dobu 15 sekund nestiskne žádné tlačítko, vrátí se
indikace na displeji do výchozího stavu – normální indikace času.
• Při nastavování času tlačítky 2 a 3 a při jejich delŠím stisknutí se čas
nastavuje v rychlejŠím sledu.
• U těchto miniaturních hodin je přes funkci předvolby možno nastavit a
aktivovat až 3 různé časy. Každý nastavený čas se po zapnutí topení
deaktivuje a musí se pro dalŠí topný proces znovu aktivovat – viz
aktivace a deaktivace předvoleného času.

Stálý provoz:
Stiskněte tlačítko 3 a držte ho stisknuté. Poté stiskněte tlačítko 4.
Topení pak zůstane zapnuté do doby než opět stisknete tlačítko 4
(vypnout topení).

Funkce nastavení na miniaturních hodinách

ZvláŠtní funkce jen ve spojení s rádiovým
dálkovým ovládáním TP41i

První uvedení do provozu:
Po připojení k síti vŠechny symboly na displeji blikají. V tomto stavu topení
nelze připojit. Nejdříve je nutno nastavit akutální čas:
Stiskněte tlačítko 1 – časový údaj bliká. Čas lze nyní nastavit tlačítky 2
nebo 3.
Stiskněte tlačítko 1 – na displeji se objeví aktuální čas.
Dvojtečka bliká.
Nastavení času:
Tiskněte tlačítko 1 déle než 3 sekundy – časový údaj bliká. Čas lze nyní
nastavit tlačítky 2 nebo 3. Tiskněte tlačítko 1 méně než 5 sekund – na
displeji se objeví aktuální čas. Dvojtečka bliká.
Upozornění:
Nestisknete-li během 5 sekund po nastavení času tlačítko 1, ocitnete se
v režimu "nastavit dobu topení".
Nastavení doby topení:
Tiskněte tlačítko 1 déle než 3 sekundy – časový údaj bliká. Pokud déle
než 5 sekund nestisknete žádné tlačítko – minihodiny se přepnou do
režimu "Nastavení doby topení".
Na displeji se objeví blikající symboly topení a doby topení.
Dobu topení (10 až 120 minut) nastavte tlačítky 2 nebo 3. Stiskněte
tlačítko 1 – na displeji se zobrazí aktuální čas s blikající dvojtečkou.

Aktivace a deaktivace předvoleného času:
Zvolte předvolbu času 1, 2 nebo 3 stisknutím tlačítka 1.
Tlačítko 4 slouží k aktivaci a deaktivaci předvoleného času.
Při aktivovaném předvoleném času se na displeji objeví symbol "ON".
Při aktivaci předvoleného času se na displeji objeví symbol 1, 2 nebo 3.

Naprogramování přijímače na vysílač:
Stiskněte tlačítko 2 a držte ho stisknuté. Poté stiskněte tlačítko 4.
Na displeji se objeví dvě vodorovné přímky.
Stiskněte tlačítko na vysílači a při úspěŠném naprogramování na vysílač
se indikace na displeji vrátí do výchozího stavu. Nedojde-li k identifikaci
vysílače, vrátí se indikace na displeji do výchozího stavu. V tomto
případě je nutno celý postup zopakovat.

Montáž a připojení minaturních hodin
Montáž miniaturních hodin se provádí podle montážního výkresu a
přiložené vrtací Šablony.
Vrtací Šablona (snímatelná a samolepicí) je připevněna na přední straně.
Připojení miniaturních hodin se provádí podle připojovacího schematu.
Upozornění:
Při montáži netlačte ani na displej ani na ovládací panel.
Montážní výkres
vrtací Šablona

elastická podložka pro
nerovné montážní plochy

Nastavení předvolby času:
Stiskněte jednou, dvakrát nebo třikrát tlačítko 1 a zvolte tak předvolený
čas 1, 2 nebo 3. Na displeji se například objeví předvolba času 1 a
symbol 1. Nastavení předvolby času se provádí tlačítky 2 nebo 3.
Tlačítkem 4 se předvolený čas aktivuje nebo deaktivuje. Při aktivovaném
předvoleném času se na displeji objeví symbol "ON". Při aktivaci
předvoleného času se na displeji objeví symbol 1, 2 nebo 3.

Obslužné funkce miniaturních hodin

Připojovací schema

Zapnout topení:
Stiskněte tlačítko 4. Doba topení činí ... minut.
Na displeji se objeví zbylá doba topení a symbol 7.
Vypnout topení:
Stiskněte tlačítko 4. Topení jeŠtě zhruba 3 minuty dobíhá.
Na displeji se objeví indikace aktuálního času.

Zmeny vyhrazeny
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햲 Svorka přípojky 58 pro trvalé osvětlení
Mini-hodin
햳 Přípojka pro radiové dálkové ovládání TP41i
Konektor a kryt zásuvky jsou znázorněny ze strany
vstupu vedení
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