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Käyttäjälle

1 Painikkeet
HUOMIOITAVAA

Jos huonetermostaattina käytettävän käyttöliittymän
painikkeet eivät vastaa, tarkista onko sisäyksikköön liitetty
käyttöliittymä lomatilassa. Kytke lomatila pois päältä, jotta
huonetermostaattina käytettävän käyttöliittymän painikkeet
otetaan käyttöön.
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a  TILAN LÄMMITYKSEN/JÄÄHDYTYKSEN HALLINTA
Siirry huonelämpötilan kotisivulle, missä voit:
▪ Lukea todellisen huonelämpötilan.
▪ Säätää haluttua huonelämpötilaa painikkeella  tai .
▪ Kytkeä huonelämpötilan hallinnan päälle tai pois

painamalla .
b  KUUMAN VEDEN HALLINTA

Siirry lämpimän veden kotisivulle, missä voit:
▪ Lukea todellisen kuumavesivaraajan lämpötilan (vain jos

järjestelmässä on kuumavesivaraaja).
▪ Lukea halutun välittömän kuuman veden lämpötilan (vain

jos välitön kuuma vesi tuotetaan kattilalla).
▪ Kytkeä kuuman veden hallinnan päälle tai pois painamalla

.
c  AKTIVOI KUUMAVESIVARAAJAN LISÄLÄMMITINTILA

Aktivoi kuumavesivaraajan lisälämmitintila (vain jos
järjestelmässä on kuumavesivaraaja ja kun kuuman veden
hallinta on kytketty päälle).

d  PÄÄLLÄ/POIS
Kytke tilanlämmitys/-jäähdytys tai kuuman veden hallinta
päälle tai pois päältä (omilla kotisivuillaan).

e   NAVIGOINTIPAINIKKEET
Säädä haluttu huonelämpötila huonelämpötilan kotisivulta.

2 Tilakuvakkeet
Kuvake Kuvaus

Tilankäyttötila = Lämmitys.

Tilankäyttötila = Jäähdytys.

Kuuman veden käyttö.
Kuumavesivaraajan lisälämmitintila on aktiivinen.

Yksikkö on käytössä.

Todellinen lämpötila.
Haluttu lämpötila.
Vika tapahtui.

Jos  näkyy, katso lisätietoja sisäyksikköön liitetystä
käyttöliittymästä tai ota tarvittaessa yhteyttä asentajaan.
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Asentajalle

3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja
määrittäminen

Asennus
▪ Sisäyksikön käyttöliittymä toimii ohjauskeskuksena.

▪ Huonetermostaattina toimiva käyttöliittymä on asennettava
huoneeseen, jota haluat sen ohjaavan.

4 Huonetermostaattina
käytettävän käyttöliittymän
liittäminen

1 Liitä huonetermostaattina käytettävän käyttöliittymän kaapeli
sisäyksikköön.
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a Huonetermostaattina käytettävä käyttöliittymä

2 Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin.
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