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Návod k provozu

Návod k provozu

Po zapojení na elektrický proud ukáe displej vechny signály jako
blikající - spínací hodiny je nutno kompletnì nastavit. V tomto stavu
nemùe být topení zapnuto.
První nastavení hodinového èasu a dne v týdnu
krátce stisknout.
Èasový údaj bliká 12:00.
Pomocí nebo nastavit aktuální hodinový èas.
Jakmile tento ji nebliká, je uloen do pamìti.
Pak bliká den v týdnu. Aktuální den nastavit pomocí nebo ..
Jakmile ji nebliká, je uloen do pamìti.
Pøi zapnutí zapalování zùstává indikace zachována, pøi vypnutí
zapalování po 10 sekundách zhasne.

Provoz topení bez pøedvolby pøi vypnutém
zapalování
Sledovat indikaci provozu - symbol topení

krátce stisknout.
Indikace provozu a indikace doby topení.
Doba topení je ze závodu nastavena na 120 minut. Lze ji zmìnit buï
jednorázovì nebo trvale.
Jednorázová zmìna doby topení

krátce stisknout. Indikace provozu
Automatický dobìh pro ochlazení.

Zmìna hodinového èasu a dne v týdnu

Zmìna hodinového èasu a dne v týdnu

tisknout déle, a hodinový èas zaène blikat.
Dále jako pøedchozí.
Má-li se zmìnit pouze hodinový èas, mùe být, po zmìnìném
nastavení hodinového èasu, stisknutím 2x pøeskoèeno blikání a
tím i monost nového nastavení dne v týdnu.
Po zmìnì dne v týdnu mùe být pomocí stisknutí blikání dne
v týdnu zkráceno.

Provoz topení bez pøedvolby pøi zapnutém
zapalování

krátce stisknout.
Indikace provozu jako i hodinový èas a den v týdnu
Topení zùstává v provozu tak dlouho, jak je zapalování zapnuto.
Jestlie se zapalování vypne, zùstává jetì 15 minut zbytkové doby
topení.
Toto mùe být pomocí stisknutí prodloueno a do max. 120 minut
nebo pomocí stisknutí zkráceno do min. 1 minuty.
Vypnutí topení

.

Trvalá zmìna doby topení
nezapínat.
stisknout a stisknuté dret (cca 3 s), a se objeví indikace a bliká.
Krátce pustit.
Pak pomocí nebo nastavit dobu topení (od 10 do 120 minut).
Kdy indikace zhasne, je nová doba topení uloena do pamìti.
Vypnutí topení

1 Hodinový èas
2 Pøedvolba
3 Topení
4 Zpìtný chod
5 Dopøedný chod
6 Indikace pamìti
7 Symbol pro dálkové ovládání
8 Den v týdnu pøíp. den pøedvolby
9 Indikace teploty
10 Indikace provozu
11 Volba teploty (pouze pøi pouití pro regulovatelná
teplovzduná topení)
Rozsah regulace 10 °C a 30 °C.

Zapnutí topení

Zapnutí topení

Po zapnutí:
Zkrácení doby topení (do min. 1 minuty): tisknout .
Prodlouení doby topení (do max. 120 minut): tisknout
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krátce stisknout.
Indikace provozu zhasne.
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Pøedvolba zapoèetí topení

Indikace teploty

Pøedvolba zapoèetí topení

Indikace teploty

Lze pøedvolit 3 doby zapnutí v prùbìhu pøítích 24 hodin nebo jedna
doba zapnutí a do 7 dnù.

Pomocí napojeného venkovního teplotního èidla (objednací è. 25 1482
89 41 00) se pøi zapnutém zapalování 1x stisknutím trvale indikuje
teplota. Pøi vypnutém zapalování se 2x stisknutím indikuje teplota
po dobu 15 sekund.
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Prosíme pozor!

1. Volba pamìti a aktivování:
(vycházejíce z neutrální polohy, dokud je indikace viditelná)

Aktivována mùe být vdy pouze jedna doba zapnutí
1. Volba pamìti a aktivování:
(vycházejíce z neutrální polohy, dokud je indikace viditelná)
První pamì 1x stisknout
Pamìová indikace: 1 (základní nastavení 12:00)
Druhá pamì 2x stisknout
Pamìová indikace: 2 (základní nastavení 12:00)
Tøetí pamì 3x stisknout
Pamìová indikace: 3 (základní nastavení 12:00)
Neutrální poloha - ádná pamì není aktivována
stisknout tolikrát, a pamìová indikace zhasne.
2. Zapoèetí topení v prùbìhu 24 hodin
Nastavení dne pøedvolby:
Den pøedvolby vyplyne automaticky - nenastavuje se.
Nastavení doby pøedvolby:
tisknout tolikrát, a se ukáe
poadovaná pamìová indikace (1, 2, 3)
blikáním. Krátce stisknout nebo a
pustit. Doba pøedvolby se ukáe blikáním.
Pak pomocí nebo nastavit dobu
pøedvolby topení. Nastavení je moné jen
tehdy, pokud se doba pøedvolby indikuje
blikáním. Nová volba: stisknout

Náhlé poklesy napìtí jsou spínacími hodinami topení pøemostìny. Po
výpadcích napìtí ukáe displej vechny signály jako blikající.
Pak je nutné kompletní nové nastavení.
Pøi zapnutém zapalování se hodinový èas a den v týdnu indikují
trvale. Pøi vypnutém zapalování indikace po 15 sekundách zhasne.
Obsluha pomocí dálkového ovládání je moná s pøídavným
zaøízením.
Jestlie pøi zapnutém topení a napojeném diagnostickém kabelu
nastane porucha, bliká provozní indikace a indikuje se kód
poruchy (dílna).
U cisternových vozidel vybavených podle TRS 003 nejsou moné
následující funkce:
1. pøedvolba provozu topení pomocí spínacích hodin
2. obsluha pomocí dálkového ovládání
3. pøipojení vnìjího teplotního èidla

Aktivována mùe být vdy pouze jedna doba zapnutí
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Pamìová indikace: 1 (základní nastavení 12:00)
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poadovaná pamìová indikace (1, 2, 3)
blikáním. Krátce stisknout nebo a
pustit. Doba pøedvolby se ukáe blikáním.
Pak pomocí nebo nastavit dobu
pøedvolby topení. Nastavení je moné jen
tehdy, pokud se doba pøedvolby indikuje
blikáním. Nová volba: stisknout

Pøi poruchách doporuèujeme:
Vypnout a opìtovnì zapnout (ne více ne 2x)
(zkontrolovat hlavní pojistku), zkusit vedení vzduchu na moné
ucpání) vyhledat opravnu.

3. Zapoèetí topení pozdìji ne 24 hodin (max. 7 dnù)
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Nastavení dne pøedvolby:
Pøiblinì 5 sekund po nastavení doby pøedvolby se blikáním indikuje
den pøedvolby.
Pak pomocí nebo nastavit den pøedvolby topení.

Nastavení dne pøedvolby:
Pøiblinì 5 sekund po nastavení doby pøedvolby se blikáním indikuje
den pøedvolby.
Pak pomocí nebo nastavit den pøedvolby topení.

Èas a den pøedvolby jsou uloeny do pamìti, jakmile èasová
indikace zhasne nebo pøepne na hodinový èas. Pamìová indikace
ukáe aktivovanou pamì. Navíc i blikající tlaèítko topení ukazuje
aktivovanou pamì ).
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4. Kontrola aktivované pamìti:

4. Kontrola aktivované pamìti:

Doba pøedvolby indikované pamìti se ukáe na ca 5 sekund. Pak
zhasne nebo se indikuje hodinový èas (pøi zapnutém zapalování).
Indikace doby pøedvolby s dnem pøedvolby pak mùe být 1x
stisknutím na 5 sekund vyvolána.

Prosíme pozor!
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