Krátky návod na obsluhu

Vážený zákazník,

Regulátor riadený podľa
vonkajšej teploty reguláciou
solárneho systému

Teplo pre život - toto motto má u nás tradíciu.
Teplo je pre človeka základnou potrebou. Bez
tepla sa necítime dobre a až teplo urobí z
domu útulný domov. Už viac ako 100 rokov
vyvíja preto spoločnosť Junkers riešenia pre
teplo, teplú vodu a klímu miestností, ktoré sú
také rôznorodé ako vaše želania.

FW 200

Rozhodli ste sa pre kvalitatívne
vysokohodnotné riešenie spoločnosti Junkers
a tým ste urobili správnu voľbu. Naše výrobky
pracujú s najmodernejšími technológiami a sú
spoľahlivé, šetria energiu a sú nehlučné, tak si
môžete teplo užívať celkom nerušene.
6 720 612 481-00.1R

Ak by ste napriek tomu s vašim výrobkom
značky Junkers mali niekedy problém, obráťte
sa na vášho inštalatéra spoločnosti Junkers.
Rád vám ďalej pomôže.
Želáme vám veľa radosti s naším novým
výrobkom značky Junkers.

067206134793

6 720 613 479 (2007/01) OSW

Váš tím spoločnosti Junkers

Skrátený návod na
obsluhu zasuňte do
priečinku na ovládacom
panele kotla.

Symboly

Obslužné prvky
1

Otočenie voliaceho tlačidla
v smere +:
Voľba Menu/Infotexty hore alebo nastavenie
vyššej hodnoty
Otočenie voliaceho tlačidla
v smere –:
Voľba Menu/Infotexty dole alebo nastavenie
nižšej hodnoty
Stlačenie voliaceho tlačidla
: Otvorenie
menu alebo potvrdenie nastavenia/hodnoty
Prepnutie vykurovacieho okruhu

2

Prepínač druhov prevádzky pre vykurovacie
okruhy:

9

12 h

Druh prevádzky Vykurovať pre
vykurovací okruh

15

Druh prevádzky Utlm/Pokles pre
vykurovací okruh

18

6

3

24 h

21

3
menu

info

2

Druh prevádzky Protizámraz pre
vykurovací okruh

4
5
6
7

Automatická prevádzka pre
vykurovací okruh
Druh prevádzky dovolenka
Prevádzka horáka v zobrazení pre
vykurovací okruh 1

8

1

Automatická prevádzka

2

Prevádzka horáka v zobrazení pre
vykurovací okruh 2

+

Voľba Menu/Infotexty hore alebo
vyššia hodnota

–

Voľba Menu/Infotexty dole alebo
nižšia hodnota

ok

Otvorenie menu, potvrdenie
nastavenia/hodnoty alebo prepnutie
vykurovacieho okruhu

Trvale Vykurovať
Trvale Utlm/Pokles
Trvale Protizámraz
3

4

Tlačidlo
:
Pre nastavenie nasledujúceho času spínania
a príslušného druhu prevádzky
= Vykurovať,
= Utlm/Pokles,
= Protizámraz
pre vykurovací okruh.
Tlačidlo
: Pre okamžitú aktiváciu prípravy
teplej vody (aktivovaná funkcia sa nedá
vypnúť pred uplynutím pevnej doby).
Zásobník teplej vody sa na 60 minút vyhreje
na želanú teplotu alebo sa pri kombinovanom
vykurovacom kotle na 30 minút aktivuje
komfortná prevádzka.
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Obr. 1

Štandardné zobrazenie

Vymazanie/obnovenie hodnoty
Symboly
Aktuálna teplota v miestnosti
(len pri montáži na stenu)
9

Blikajúci segment:
Aktuálny čas (09:30 až 09:45)

: Otvoriť/zatvoriť menu

Plné segmenty: Časový interval pre
druh prevádzky
= Vykurovať v
aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)

: Zobrazenie hodnôt

Tlačidlo
:
Vymazanie/obnovenie hodnoty

Vyvolanie nadradenej úrovne menu

21
15

Prázdne segmenty: Časový interval
pre druh prevádzky
= Utlm/Pokles
v aktuálnom dni (1 segment =
15 min.)

Tlačidlo
:
Vyvolanie nadradenej úrovne menu

3

Žiadne segmenty: Časový interval pre
druh prevádzky
= Protizámraz v
aktuálnom dni (1 segment = 15 min.)

Nastavenie nasledujúceho času
spínania a príslušného druhu
prevádzky
= Vykurovať,
= Utlm/Pokles,
= Protizámraz
pre vykurovací okruh na aktuálny čas.
Okamžitá aktivácia prípravy teplej
vody (aktivovaná funkcia sa nedá
vypnúť pred uplynutím pevnej doby).
Zásobník teplej vody sa na 60 minút
vyhreje na želanú teplotu alebo sa pri
kombinovanom vykurovacom kotle na
30 minút aktivuje komfortná
prevádzka.

