Ovládání Comfort™

Návod k montáži a použití
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Zkratky/Význam
NUI
CDU
GMC
LWT
OAT
DHW

Ovládání Comfort řady 33AW-CS2
Kondenzační jednotka
Řídící systém GML
Teplota vody na výstupu
Teplota venkovního vzduchu
Teplá užitková voda

Česky

Popis tlačítek

M

K
O

P

temperature or runs the scheduled
program
RUN/HOLD

ZÓNA
SPUSTIT/
UDRŽOVAT
REŽIM

NAHORU

DOLŮ

OK

SPÁNEK

Vybere zónu
Udržuje aktuálně zvolenou
teplotu nebo spustí časový
program
Zvolí, zda termostat je nastaven
pro topení, chlazení, teplou
užitkovou vodu nebo je vypnut
Zvýší teplotu nebo při
uživatelském programování
přesune volbu na obrazovce
nahoru
Sníží teplotu nebo při
uživatelském programování
přesune volbu na obrazovce dolů
Po ukončení nastavení nebo
programování kroku uloží
nastavení

MIMO
DOMOV
DOMA

Zobrazí nastavení pro topení
a chlazení v periodě Mimo domov
Zobrazí nastavení pro topení,
chlazení a ohřev teplé užitkové
vody v periodě programu Doma

D/H/M
NASTAVENÍ
HODIN

Zobrazí režim nařízení hodin
den/hodiny/minuty

ČAS ZAČÁTKU

Zobrazí programovací menu
a ukáže časy začátku periody

PERIODA

DNY

Zobrazí programovací menu
a ukáže naprogramovaná časová
periody
Zobrazí programovací menu
a ukáže volby – 1 až 7 (všechny
dny), 1 až 5 (pracovní dny), 6
až 7 (víkendy) a jednotlivé dny
(1,2,3,4,5,6,7)

Zobrazí nastavení pro topení,
chlazení a ohřev teplé užitkové
vody v periodě programu Spánek
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Česky

Ikony na displeji

1

2

4
5

6

7

8
9
10
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Ikona výstrahy u užitkové vody
(porucha dezinfekce)

Systém používá nastavení
programu Doma

Spuštěn časový program

Přídavný kotel

Režim ohřevu užitkové vody

Cyklus dezinfekce antilegionela

Režim systému vypnut

Systém používá nastavení
programu Mimo domov

Nepoužito

Teplota v místnosti/teplota
TUV

Nepoužito

Proti zamrznutí doma

Zóna

Indikátor AM nebo PM
aktuálního času

Stupně Celsia

Nepoužito

Systém používá nastavení
programu Spánek

Elektroohřívač nádrže užitkové
vody (pomocný ohřívač)

Režim chlazení

Servisní/montážní režim

Solární ohřev TUV

Oblast zobrazení času

Relativní vlhkost (%)

Elekroohřívač 1 a 2

Venkovní teplota

Nepoužito

Kompresor zapnut / tichý režim

Den týdne

Režim topení

Trojcestný ventil teplé užitkové
vody

Alarm

Klávesnice uzamčena (bez
ikony zámku – nezamčeno)

Číslo zóny

Programovatelné uživatelské rozhraní Carrier řady NUI je
ovládací zařízení na jednotce nebo připevněné na stěně,
s nízkým napětím, které udržuje teplotu v místnosti
a teplotu teplé užitkové vody regulací provozu topného
nebo chladicího systému. Mezi funkce, které jsou k dispozici,

patří samostatné nastavené hodnoty topení a chlazení,
řízení 2 zón, řízení teplé užitkové vody, zamčení klávesnice,
podsvícení, plánování pro všechny dny v týdnu se 2, 4 nebo
6 periodami. Tento návod popisuje použití, konfiguraci
a montáž uživatelského rozhraní.

Poznámka: Na uživatelském rozhraní bude přední kryt (víčko) pouze v případě nástěnné montáže.
V případě montáže uživatelského rozhraní na jednotce pokyny týkající se krytu neberte v úvahu.

Rychlé nastavení
Nastavení času a data
Dříve než budete moci využívat programovací funkce NUI,
musíte nastavit čas a datum.
1.

Otevřete kryt

2.

Stiskněte tlačítko D/H/M NASTAVENÍ HODIN (

3.

Tlačítkem Nahoru nebo Dolů nastavte hodiny.
Při požadované hodině uvolněte tlačítko.

4.

Znovu stiskněte tlačítko D/H/M NASTAVENÍ HODIN (
a na displeji začnou blikat minuty.

5.

Tlačítkem Nahoru nebo Dolů nastavte minuty.
Při požadované hodnotě uvolněte tlačítko.

6.

Znovu stiskněte tlačítko D/H/M NASTAVENÍ HODIN (
a na displeji začne blikat symbol dne.

7.

Tlačítkem Nahoru nebo Dolů nastavte den.
Při požadované hodnotě uvolněte tlačítko.

8.

Stiskněte tlačítko OK nebo zavřete kryt.

).

)

)
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Česky

Úvod

Česky

Programování ovladače
Funkce Touch ’N‘ Go
Jedinečná funkce Touch‘N‘Go na vašem termostatu je
revoluční nástroj, který vám umožní využívat jednoduché
programování – doslova jedním dotykem, které vám
pomůže získat maximálně komfortní ovládání z celého
systém Comfort.
Stisknutím jediného tlačítka Touch‘N‘Go – Doma (
),
Mimo (
) a Spánek (
) – můžete říci termostatu,
kde budete. Přejete-li si udržovat domov na dané úrovni
komfortu neomezeně, přidáte jediné další tlačítko –
Udržovat ( ) – a je hotovo. Je to ideální volba pro ty,
jejichž denní rozvrh se mění den ode dne nebo nemůže
být popsán dvěma, čtyřmi nebo šesti předvídatelnými
časovými periodami provozu termostatu.

Současně jsou tyto tři komfortní volby – Doma, Mimo
a Spánek – spojeny s plným programovacím výkonem
termostatu, takže můžete mít domácí komfort přesně
takový, jaký chcete.
Tato tři tlačítka Touch‘N‘Go výrobce nastavil na obvyklé
teploty topení, chlazení a teplé užitkové vody a přiřadil jim
konkrétní časové periody. Můžete snadno změnit nastavení
těchto teplot a hodiny, kdy je chcete mít. Přečtěte si tento
návod a naučte se, jak to provést; zjistíte, jak užitečný je
tento přístroj.

Programování funkce Touch’N‘Go
K funkci Touch’N‘Go na vašem termostatu patří tlačítka
Doma (
), Mimo (
) a Spánek (
), umístěná přímo
pod displejem. Jsou určena pro tři programovací volby.
Nejjednodušší programovací volba od vás požaduje, abyste
potvrdili předvolenou hodnotu teploty na dobu, kdy jste
doma, mimo domov nebo spíte, nebo nastavili své vlastní
hodnoty teploty topení, chlazení a teplé užitkové vody.

Volba Touch’N‘Go

Topení

Chlazení

Teplá užitková voda

Doma

20° C

24° C

60° C

Mimo

15° C

28° C

50° C

Spánek

18° C

26° C

Není

Výběr zóny
Chcete-li zobrazit teplotu, vlhkost, nastavení funkce
Touch’N’Go a nastavenou hodnotu určené zóny:
1.
2.
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V obou případech jsou nastavené hodnoty Doma, Mimo
a Spánek automaticky přiřazeny k jedné z časových period,
které jsou rovněž předvoleny.
V následující tabulce jsou uvedeny nastavené teploty, které
jsou předem naprogramované pro vaše periody Doma,
Mimo a Spánek.

Otevřete kryt
Stiskněte tlačítko zóny ( ) a zvolte požadovanou
zónu. Zóny jsou označeny následujícím způsobem.
0. zóna NUI
1. zóna topení/chlazení 1
2. zóna topení/chlazení 2
3. teplá užitková voda

Česky

Programování ovladače
Změna nastavení od výrobce
1.

Stiskněte a podržte tlačítko Komfort (
nebo
nebo
), které chcete změnit, alespoň pět vteřin.
Začne blikat nastavená teplota a symbol topení ( ),
chlazení ( ) nebo užitkové vody ( ).

2.

Opakovaným tisknutím tlačítka zóny (
požadovanou zónu.

3.

Pokud zvolíte 1. nebo 2. zónu, stisknutím tlačítka
režimu (M) přepnete mezi topením ( ) a chlazením
( ).

4.

Tiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů napravo
od displeje, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu
teploty pro aktuální režim provozu. V tomto okamžiku
začne blikat ikona trojúhelníku ( ) na stisknutým
tlačítkem Komfort (
).

5.

Tiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů napravo
od displeje, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu
teploty.

6.

Stisknutím některého tlačítka Touch’N’Go lze kroky
4 a 5 zopakovat.

7.

V případě potřeby zvolte jinou zónu a zopakujte kroky
3 až 6.

8.

Stisknutím tlačítka OK potvrdíte změny a ukončíte
režim změny Komfort.

) zvolte

Změna časových period teploty
Po nastavení hodnot teploty pro režimy Doma, Mimo
a Spánek můžete naprogramovat časy dne, požadované
pro tyto nastavené hodnoty teplot.
Časová období se nazývají periody; 1. a 2. zóna má
maximálně 6 period, 3. zóna má maximálně 4 periody.

Perioda

Periody se na displeji zobrazují jako P1, P2, P3, P4, P5 a P6.
Termostat má předvolené periody (viz dále), ale můžete je
změnit tak, aby vyhovovaly vašemu životnímu stylu.
Chcete-li zvolit počet period, postupujte podle tabulky
(uživatelských) parametrů v dokumentaci jednotky.

Čas začátku periody
Zóna 1 / Zóna 2

Zone 3

P1

6:00

6:00

P2

8:00

8:00

P3

12:00

18:00

P4

14:00

24:00

P5

18:00

Není

P6

22:00

Není

Poznámka: Zóna 1 a zóna 2 mají stejné periody.
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Česky

Programování ovladače
Přiřazení časových period
Každé časové periodě je možné přiřadit následující parametry.
/
/
), režim zóny (ZAP/VYP), Tichý režim (ZAP/VYP)
1. zóna: teplota v místnosti (
/
/
), režim zóny (ZAP/VYP)
2. zóna: teplota v místnosti (
/
), pomocný ohřívač (ZAP/VYP)
3. zóna: teplota teplé užitkové vody (
Níže je uveden příklad programování s pomocí period nastavených výrobcem a voleb Touch’N‘Go.
1. zóna
Předem nastavená
volba Touch’N‘Go

Čas začátku
předvolené periody

Číslo periody

6:00

1

8:00

2

12:00

3

Doma (

14:00

4

Spánek (

18:00

5

Doma (

22:00

6

Spánek (

Čas začátku
předvolené periody

Číslo periody

6:00

1

8:00

2

Mimo (

)

ZAP

12:00

3

Mimo (

)

ZAP

14:00

4

Spánek (

)

ZAP

18:00

5

Doma (

22:00

6

Spánek (

Čas začátku
předvolené periody

Číslo periody

6:00

1

8:00

2

18:00

3

Doma (

)

NE

24:00

4

Doma (

)

ANO

Doma (

)
)

Mimo (
)

)
)
)

Režim zóny

Silent Mode

ZAP

VYP

ZAP

VYP

ZAP

VYP

ZAP

VYP

ZAP

VYP

ZAP

VYP

2. zóna
Předem nastavená
volba Touch’N‘Go
Doma (

Režim zóny
ZAP

)

ZAP

)
)

ZAP

3. zóna
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Předem nastavená
volba Touch’N‘Go
Doma (

NE

)

Mimo (

Povolen pomocný ohřívač

)

NE

Česky

Programování ovladače
Na této stránce je uvedeno, jak spojíte své časové periody
s nastavenými hodnotami.
1.

Otevřete kryt.

2.

Stiskněte tlačítko Dny ( ) na spodní části termostatu.
Na displeji uvidíte blikající čísla 1 až 7.

3.

Tisknutím tlačítka Dny ( ) zvolte jednu z možností
(1 až 7, 1 až 5, 6 až 7 nebo jednotlivý den: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7), dokud nenastavíte požadovanou volbu. Pokud je váš
denní rozvrh stejný každý den, zvolte 1 až 7.

4.

Po zvolení některé volby (1 až 7, 1 až 5, 6 až 7 nebo
jednotlivý den: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) stiskněte tlačítko
periody ( ) na spodní části termostatu. Na displeji
začne blikat P1.

5.

Opakovaným tisknutím tlačítka zóna (
požadovanou zónu.

6.

Stisknutím tlačítka času začátku (
) ve spodní části
obrazovky změníte hodiny v periodě P1.

7.

Na obrazovce uvidíte blikat hodiny v 6:00. Tisknutím
tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavte požadovaný čas.

8.

Stisknutím tlačítka času začátku (
) ve spodní části
obrazovky změníte minuty. Na obrazovce uvidíte blikat
minuty v 6:00. Tisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů
nastavte požadovaný čas.

9.

Čas konce pro 1. periodu (P1) je časem začátku pro
2. periodu (P2). Čas začátku pro 2. periodu změníte
podle pokynů v následujícím kroku.

10.

Z řady tlačítek přímo pod displejem stiskněte tlačítko
Touch’N‘Go – Doma (
), Mimo (
) nebo Spánek
(
), které chcete použít pro během 1. periody (P1).
Nad zvoleným tlačítkem se objeví ikona trojúhelníku
( ). Tím oznámíte termostatu, zda během periody P1
jste doma, mimo domov nebo spíte. Termostat bude
používat nastavené teploty pro topení a chlazení, které
jste zvolili pro toto tlačítko Touch’N’Go. Například,
pokud jste nastavili teplotu topení pro režim Doma
na 23 °C, termostat bude během P1 udržovat teplotu
na 23 °C.

11.

Pro 1. zónu a 2. zónu: stiskněte tlačítko režimu (M)
nalevo od displeje.
 pokud je zobrazena ikona VYP ( ), režim zóny je
vypnutý, jinak je zapnutý.

12.

Pro 1. zónu: stiskněte tlačítko udržení ( ) nalevo
od displeje.
 pokud je zobrazena ikona Tichého režimu (
),
je Tichý režim zapnutý, jinak je vypnutý.

13.

Pro 3. zónu: stiskněte tlačítko udržení ( ) nalevo
od displeje.
 pokud je zobrazena ikona pomocného ohřívače (
je pomocný ohřívač povolen, jinak je zakázán.

) zvolte

),
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Programování ovladače
14.

Dvakrát stiskněte tlačítko periody (
začne blikat P2.

15.

Chcete-li změnit hodiny, stiskněte tlačítko času
začátku (
).

16.

Stiskněte Doma (
(
)

17.

Stisknutím tlačítka režimu (M) vypnete nebo zapnete
režim zóny.

18.

Pokud chcete vypnout nebo zapnout Tichý režim,
stiskněte tlačítko udržení ( ).

19.

Podobně můžete nastavit P3, P4, P5 a P6.

20.

Pokud jste na začátku postupu nevybrali 1 až 7,
opakujte všechny kroky pro výběr časového rámce –
1 až 5, 6 až 7 nebo pro jednotlivé dny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

21.

Chcete-li potvrdit, že termostat přijal vaše změny,
procházejte pomocí tlačítka Dny ( ) přes 6 period,
vybírejte svůj časový rámec – 1 až 7(všechny dny),
1 až 5 (pracovní dny), 6 a 7(víkendy) nebo jednotlivé
dny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – a pak stisknutím tlačítka
periody ( ) zobrazíte volbu Touch’N’Go přiřazenou
každému času začátku, nastavení režimu zóny
a nastavení tichého režimu. Při každém stisknutí
tlačítka periody ( ) zobrazíte následující čas
začátku.

22.

Stiskněte tlačítko OK nebo zavřete kryt.
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), Mimo (

). Na displeji

) nebo Spánek

Česky

Možnosti uživatelského programování
Změna/udržení teploty
Můžete dočasně měnit nastavení teploty v jedné zóně
(pomocí NUI umístěného v zóně).
1.

Otevřete kryt.

2.

Stisknutím tlačítka zóny (

3.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů na pravé straně
nastavte požadovanou teplotu. Toto způsobí
dočasné udržení hodnot do další předvolené
periody. Na displeji uvidíte blikat ikonu spuštěného
časového rozvrhu ( ).

4.

Chcete-li udržet nastavení teploty tak, aby se
neměnila během následující předvolené periody,
stiskněte tlačítko udržení ( ) na levé straně.
Teplota zůstane na nastavení, které jste vybrali,
dokud neuvolníte režim udržení. Ikona spuštěného
časového rozvrhu ( ) zmizí.

5.

Chcete-li vrátit teplotu na předvolenou hodnotu
pro tuto periodu, stiskněte symbol udržení
( ). Tím se ukončí režim udržení a teplota se vrátí
na nastavenou hodnotu. Objeví se ikona ( )
spuštěného časového rozvrhu.

6.

Zavřete kryt.

) vyberte zónu 0.

Pokročilé programování displejových kódů
Můžete si přizpůsobit několik systémových parametrů.
Kompletní seznam a popis parametrů najdete
v dokumentaci hlavní jednotky.

Změna nastavení uživatele
Nyní můžete změnit nastavení různých funkcí s pomocí
uživatelského rozhraní. Takto můžete naprogramovat
nastavení termostatu:
1.

Otevřete kryt.

2.

) a Mimo (
)
Stiskněte tlačítka Doma (
a podržte je 3 vteřiny. Na displeji v oblasti zobrazování
času uvidíte blikat parametr číslo „1“.

3.

Stiskněte tlačítko režimu (M), na displeji v oblasti
zobrazování teploty uvidíte blikat hodnotu
parametru.

4.

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů změníte
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Česky

Možnosti uživatelského programování
nastavení na požadovanou hodnotu, která by
měla být v rozsahu zadaném pro tento parametr,
a na displeji se objeví konkrétní ikona pro tento
parametr.
5.

Stisknutím tlačítka režimu (M) uložíte nastavení
a můžete změnit další parametr. Na displeji bude
blikat číslo parametru.

6.

Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte další
parametr (pokud je displej na čísle parametru).

7.

Pomocí tohoto postupu můžete naprogramovat
všechny parametry. Po skončení stisknutím tlačítka
OK nebo tlačítka zóny ( ) uložíte nastavení uloží
a vrátíte se na hlavní obrazovku displeje.

8.

Zavřete kryt.

Poznámka: Více podrobností najdete v tabulce parametrů
v dokumentaci hlavní jednotky.

Resetování na výchozí uživatelskou konfiguraci
Postup změny uživatelského nastavení parametrů
na výchozí hodnoty je uveden níže:
1.

Současným stisknutím tlačítek Doma (
) a Mimo
(
) a podržením po dobu 10 s přejdete
do režimu uživatelské konfigurace. Při prvním
zvolení tohoto nastavení se v oblasti zobrazování
času objeví 999 a v oblasti zobrazování teploty se
zobrazí výchozí hodnota 10.

2.

Stiskněte a podržte tlačítko dolů. Když čítač
dosáhne 0, v oblasti zobrazování teploty se
objeví „Fd“. Toto znamená, že probíhá nastavení
na výchozí hodnoty od výrobce. Po úspěšném
obnovení výchozího nastavení na EEPROM se
uživatelské rozhraní resetuje.
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Česky

Speciální funkce
Korekce čidla teploty v místnosti
Uživatelské rozhraní nabízí funkci, s jejíž pomocí můžete
přičítat nebo odečítat kompenzaci od zobrazené teploty
místnosti. To umožňuje, aby uživatelské rozhraní zobrazilo
přesnou teplotu v místnosti i v případě, kdy je čidlo teploty
umístěno v místě, kde je mírný rozdíl teplot.

V tomto případě může být proměnná TROOM SENSOR ADJ
(korekce čidla teploty místnosti) upravena v rozsahu
+5 °C / -5 °C a tato hodnota bude matematicky přičtena
k reálné hodnotě čidla místnosti. Viz tabulku parametrů
v dokumentaci hlavní jednotky.

Zkrácená volba Tichého režimu
Podržením tlačítka udržení ( ) po dobu 10 s se aktivuje
Tichý režim. Tichý režim vypnete dalším podržením tlačítka
udržení ( ) po dobu 10 s.

Pokud je Tichý režim aktivní, uživatelské rozhraní zobrazuje
ikonu (
**). Jestliže je Tichý režim aktivní, má vždy
přednost před volbou provedenou v časovém rozvrhu.

** Ikona měsíce

Uzamknutí klávesnice
Pokud chcete uzamknout všechna tlačítka a zablokovat
funkce příkazů:
1.

Otevřete kryt

2.

Stiskněte a podržte tlačítka Dny ( ), Perioda (
) po dobu 3 s.
a Času začátku (

3.

Všechny klávesy se uzamknou a na displeji se objeví
ikona uzamknutí ( ).

4.

Klávesnici odemknete dalším stisknutím těchto tří
tlačítek a podržením po dobu 3 s. Ikona uzamknutí
( ) zmizí.

)

Hodiny
Hodiny budou pracovat ještě 8 hodin po odpojení
napájení.
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Česky

V případě poruchy
Tabulka poruchových kódů
V případě poruchy systému se rozsvítí ikona alarmu ( ).
Poruchy jsou označeny poruchovým kódem.
Aktivní poruchové kódy se zobrazují postupně s rychlostí

změny 1 s.
Popisy poruchových kódů najdete v dokumentaci hlavní
jednotky.

Montáž
Bezpečnostní pokyny
Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce. Během
montáže dodržujte všechny místní elektrické předpisy.
Veškeré elektrické zapojení musí být v souladu s místními
a národními elektrickými předpisy.
Nesprávné zapojení a montáž může poškodit uživatelské
rozhraní. Věnujte pozornost slovům NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ
a UPOZORNĚNÍ. Tato slova jsou použita u symbolu
bezpečnosti. NEBEZPEČÍ znamená nejvážnější riziko, které

může mít za následek vážné zranění nebo smrt. VAROVÁNÍ
znamená riziko, které může mít za následek zranění nebo
smrt. UPOZORNĚNÍ varuje před nebezpečnými činnostmi,
které mohou vést k lehkému zranění nebo poškození
majetku a výrobku.
POZNÁMKA zdůrazňuje návrhy, které vedou k lepší
montáži, spolehlivost nebo provozu.

Napájení
Uživatelské rozhraní je napájeno 12V neregulovaným
stejnosměrným napětím.

Toto napájení je k uživatelskému rozhraní přivedeno
od jednotky, ke které je uživatelské rozhraní připojeno.

1. krok – umístění ovládání
•
•

Přibližně 1,5 m nad podlahou.
V často používané místnosti nebo blízko ní, pokud
možno na vnitřní příčce.
Na části zdi, kde nevede žádné potrubí ani vedení.

•

Uživatelské rozhraní BY NEMĚLO být připevněno:
•

Blízko okna, na vnější zdi nebo vedle průchodu
vedoucího ven.

•

•
•

Na místech vystavených přímému slunečnímu světlu
a teplu, světlu lampy, teplu ohně nebo blízko jiných
objektů vyzařujících teplo, které by mohly způsobit
nesprávné údaje.
Blízko nebo v proudu vzduchu z přívodních nebo
vratných větracích klapek.
V místech se špatnou cirkulací vzduchu, např.
za příklopem nebo v přístěnku.

2. krok – montáž ovládání
Varování

1.
2.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Nedodržení tohoto varování může vést k úrazu nebo
smrti.
Před montáží uživatelského rozhraní vypněte veškeré
napájení zařízení.
Může být více zdrojů napájení, které je potřeba odpojit.

3.

4.
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Vypněte veškeré napájení jednotky.
Pokud vyměňujete stávající uživatelské rozhraní:
• Demontujte stávající uživatelské rozhraní ze stěny.
• Po jednom odpojujte vodiče od stávajícího
uživatelského rozhraní.
• Při odpojování každého vodiče si poznamenejte
barvu a označení svorky.
Otevřete uživatelské rozhraní (montážní základnu)
a najděte montážní otvory. Základnu lze pro snadnější
montáž vyjmout. Stiskněte západku v horní části
uživatelského rozhraní a opatrně oddělte základnu
od uživatelského rozhraní.
Velkým otvorem v montážní základně protáhněte kabely
uživatelského rozhraní. Vyrovnejte základnu a označte
na stěně umístění 2 montážních otvorů. Viz obr. 1.

Česky

Montáž

Montáž základny

1
5.

Do stěny vyvrtejte dva 5mm montážní otvory
v označených bodech.

6.

Připojte vodiče
do svorkovnice.

2
7.

S pomocí dvou přiložených hmoždinek a šroubů
připevněte montážní základnu ke stěně a ujistěte se,
že všechny vodiče procházejí otvorem v základně.

Upravte délku a vedení každého vodiče tak, aby
dosáhl ke správné svorce a řadové svorkovnici
na montážní základně a aby měl navíc 6,5 mm.
Odizolujte pouze 6,5 mm každého vodiče, aby při
připojování nedošlo ke zkratu se sousedními vodiči.
Viz obr. 2

8.

Připojte vodiče zařízení ke správným svorkám
v řadové svorkovnici. V návodu jednotky najdete,
ke kterým svorkám musí být uživatelské rozhraní
připojeno.
Připojení ke svorkám W-C-G-Y viz obr. 3a; připojení
k Rc-Rh-G2-Y2 viz obr. 3b.
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Česky

Montáž
W

C

G

Y

Rc Rh G2 Y2

W

C

G

Y

Rc Rh G2 Y2

a

b

Rc
Rc
Rh
Rh
WW
CC
GG
YY

Rc
Rc
Rh
Rh
WW
CC
GG
YY

3
9.

Přečnívající vodiče zasuňte do stěny a za montážní
základnu. Otvor do stěny utěsněte, aby nedocházelo
k únikům vzduchu, které mohou mít vliv na provoz

10.

Zaklapněte zpět těleso uživatelského rozhraní.
Termostat k zadní desce připevníte tak, že západku
zachytíte za spodní okraj a otáčíte nahoru, dokud
nezapadne horní západka na místo. Viz obr. 4.

Připevněte
uživatelské rozhraní

4
11.

Zavřete termostat a ujistěte se, že kolíky na zadní části
obvodové desky zapadnou do příslušných otvorů
v konektoru.

Po zapnutí napájení se na 2 s rozsvítí všechny ikony jako
kontrola displeje.
Následně se na 2 s zobrazí konfigurace jednotky:
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12.

Zapněte napájení jednotky.

Bude to topení + chlazení (HP) nebo pouze topení (HO)
nebo pouze chlazení (AC).

Česky

Montáž
Vstup do režimu konfigurace servisním technikem
Stiskněte současně tlačítko zóny ( ) a tlačítko udržení
( ) a podržte je po dobu 3 s. V oblasti zobrazování času
na displeji bude blikat číslo parametru a hodnota parametru
se zobrazí v oblasti zobrazování teploty.

3 sek.

Číslo parametru (viz tabulku 1)

Chcete-li upravit hodnotu parametru, postupujte podle
kroků 3 až 8 kapitoly „Změna uživatelského nastavení“

Resetování na výchozí uživatelskou konfiguraci
Současným stisknutím zóny ( ) a udržení ( ) a jejich
podržením po dobu 10 s přejdete do režimu konfigurace
montážního technika. Při prvním zvolení tohoto nastavení
se na displeji v oblasti zobrazování teploty objeví 899
a v oblasti zobrazování času se zobrazí výchozí hodnota
10. Stiskněte a podržte tlačítko dolů. Když čítač dosáhne 0,

v oblasti zobrazování teploty se objeví „Fd“. Toto znamená,
že probíhá nastavení na výchozí hodnoty od výrobce.
Po úspěšném obnovení výchozího nastavení na EEPROM se
uživatelské rozhraní resetuje.
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