ro

Instrucţiuni pe scurt
– Accesarea meniului
– Revenire la meniul principal
– Conﬁrmarea selecţiei/modiﬁcării
– Stocarea valorilor reglate
– Un nivel înapoi
– Anularea introducerii
– Navigare prin structura meniului
– Reducerea sau creşterea valorii de reglare
– Navigare la numerele/literele individuale

– Accesarea funcţiei de asistenţă
– Accesarea asistentului programului de timp
– Conectarea display-ului*
– Deconectarea display-ului*
Elementul de control se aﬂă în partea superioară a regulatorului.
Starea de încărcare a bateriilor*
Intensitatea semnalului*
Blocarea tastelor activă*
Încălzirea comandată în funcţie de timp activă
Întreţinere necesară
Eroare în instalaţia de încălzire
Contactarea persoanei competente
Regimul silenţios activ*
Cel mai eﬁcient mod de încălzire activ*
*nu toate funcţiile sunt disponibile pentru toate combinaţiile de sisteme

Selectarea funcţiilor utilizate frecvent
Modiﬁcarea limitată în timp a temperaturii camerei
Temperatura camerei este crescută sau redusă timp de până la 12 h, de
exemplu, pentru o petrecere.
→ Temperatura dorită
► 1×
► Interval de timp
→

→

Deconectarea încălzirii
Încălzirea nu este necesară, prepararea apei calde şi protecţia contra
îngheţului rămân active, de exemplu, pe timp de vară.
► 2×
→

→ REGLARE
→ Zonă 1
→ Mod: xxx
→ oprit

→

→ Încălzire

→

Conectarea încălzirii
Încălzirea este conectată, de exemplu, pe timp de iarnă.
► 2×
→

→ REGLARE
→ Mod: oprit

→ Zonă 1
→
→ Încălzire
→ Mod: Manual / Com.fcţ.timp

→

Încălzirea o dată a apei calde
Încălzirea o dată a apei calde în afara intervalului de timp setat pentru
prepararea apei calde sau când prepararea apei calde este dezactivată.
► 2×

→ REGLARE

→ Apă caldă rapid

→

→

Reglarea perioadei de absenţă
Încălzirea şi prepararea apei calde nu sunt necesare, protecţia contra
îngheţului rămâne activă, de exemplu, pentru perioadele de concediu.
► 2×

→ Absenţă

→ Toate

→
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