2 - Ρύθμιση Γλώσσας

5 - Ηλεκτρική λειτουργία
(Λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση)

•Πιέστε
.
•Περιστρέψτε το κουμπί :

LA N G U AG E

LA NGUA GE
ENG

Στην Ηλεκτρική λειτουργία (electric mode) η θέρμανση του
νερού γίνετε μόνο από την ηλεκτρική αντίσταση. Αποτελεί μια
λύση ανάγκης μόνο για περιπτώσεις που δεν λειτουργεί για
κάποιο λόγο η αντλία θερμότητας.
Enter

Επιλέξτε γλώσσα

•Πιέστε

•Πιέστε
Περιστρέψτε το κουμπί για να περιηγηθείτε στις επιλογές:

για επιστροφή στην αρχική οθόνη

ELEC Mode

Enter

3 - Ρύθμιση ώρας
•Πιέστε “Clock settings”

o

yes
•Πιέστε

--/09/11
17: 32

6 - Λειτουργία BOOST

(για περιορισμένη χρήση και εγγυημένη απόδοση)

im

26/09/11
17: 32

για επιστροφή στην αρχική οθόνη

Ρύθμιση ημέρας

26/--/11
17: 32

26/09/-17: 32

Ρύθμιση χρονιάς

Ρύθμιση μήνα

Στη λειτουργία “BOOST” τίθενται συγχρόνως σε λειτουργία και η
αντλία θερμότητας και η ηλεκτρική αντίσταση για έναν κύκλο
θέρμανσης, ώστε να επιτευχθεί άμεσα η επιθυμητή θερμοκρασία
νερού. Στη λειτουργία αυτή αναβοσβήνει το σύμβολο

•Πιέστε

Περιστρέψτε το κουμπί για να περιηγηθείτε στις επιλογές:

BOost

Enter

pl

yes

Monday
-- : 32

monday
17: --

Ρύθμιση ώρας

Ρύθμιση λεπτών

Ap

4 - Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30°C και
65°C. Η αντλία θερμότητας μπορεί να ζεστάνει μόνη της το νερό
έως τους 60°C. Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία ενεργοποιείται
η ηλεκτρική αντίσταση.

•Πιέστε

για επιστροφή στην αρχική οθόνη

Η λειτουργία “BOOST” απενεργοποιείται αυτόματα όταν
επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία (ένας κύκλος θέρμανσης)

7 - Λειτουργία Standby

Η λειτουργία διακοπών "Holiday mode” θέτει τη συσκευή σε
λειτουργία αναμονής. Η αντιπαγωτική προστασία παραμένει
ενεργή. Η λειτουργία διακοπών μπορεί να προγραμματιστεί
για διάρκεια 1 έως 99 ημερών.

•Πιέστε

• Περιστρέψτε το κουμπί για να περιηγηθείτε στις επιλογές:

TEMP. sett

Holidays

Temp. sett.
5 0 °C

Επιλέξτε αριθμό
ημερών

Ρύθμιση θερμοκρασίας

•Πιέστε

για επιστροφή
στην αρχική οθόνη

Enter

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να έχετε το μέγιστο όφελος από την
αντλία θερμότητας, προτείνουμε να μην θέτετε τη θερμοκρασία
του νερού υψηλά, παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.
Η προρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 55°C.
2

Holi.return
8

•Πιέστε

για επιστροφή
στην αρχική οθόνη

Enter

Η λειτουργία διακοπών απενεργοποιείται μετά το πέρας των
ημερών που επιλέξαμε. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπών
στην οθόνη εμφανίζεται το “ Return” και οι ημέρες που απομένουν
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8 - Κλείδωμα πληκτρολογίου

Unlock

5 0 0C

Μόνιμο και αυτόματο κλείδωμα.
The “locking” option enables you to create three possible levels of
locking for accessing the menus.
In the “Installer” menu, turn the dial to “LOCKING”

locking.

Unlock

locking.
Πιέστε για
3 sec.

Επιλέξτε το επίπεδο κλειδώματος

NO = Το κλείδωμα είναι απενεργοποιημένο,

πρόσβαση μόνο για ξεκλείδωμα και ακύρωση συναγερμού.

o

Enter

AUTO = Για κλείδωμα στην πρόσβαση του μενού, με
προσωρινό ξεκλείδωμα (για 60 sec) πιέστε
για 3 sec.

Χειροκίνητο κλέιδωμα απο την αρχική οθόνη

im

Για χειροκίνητο κλείδωμα πιέστε

unlock
no

μενού, με προσωρινό ξεκλείδωμα (για 300 sec)
πιέστε
για 3 sec και μετά

Locking

Πιέστε για
3 sec.

Enter

pl

για 3 sec.

για 3 secs.

Επιλέξτε yes

pro = Για κλείδωμα στην πρόσβαση του

και

Επιλέξτε yes

NB : • Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα υπάρχει

αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα
πιέζοντας το
για 3 sec.

Πιέστε για
3 sec.

Enter

Yes

no

5 0 0C

no

Πιέστε για
3 sec.

9 - Προγραμματισμός
•Πιέστε “Clock settings”

new P R oG.

Ap

monday

και κρατήστε το πατημένο για 3 sec.

Επιλέξτε ημέρα

COPy sun

Ο χρόνος θέρμανση
εξαρτάται από τις
εξωτερικές
θερμοκρασίες.

COPy PROG.

Βεβαιωθείτε ότι ο
χρόνος λειτουργίας
που θέσατε δεν είναι
πολύ μικρός.

MODIFy PR.

see PROG.

0000- ____
00:30 h

Ρυθμίστε το τέλος
της χρονικής
περιόδου

0000- 0630
f rost pt
Επιλέξτε λειτουργία
για την πρώτη
χρονική περίοδο

06 30- ____
06: 30 h
Ρυθμίστε το τέλος
της δευτερης
χρονικής περιόδου

= Αντιγράψτε το πρόγραμμα της
προηγούμενης ημέρας.

= Αντιγράψτε ενα στάνταρτ πρόγραμμα
ή ενα πρόγραμμα απο άλλη ημέρα.

... συνεχίστε παρόμοια
για έως και 7
περιόδους ανα ημέρα.

= Μεταβολή υπάρχοντος προγράμματος

FROST PT = Α ν τ ι π α γ ε τ ι κ ή π ρ ο σ τ α σ ί α
ECO
= Μόνο αντλία θερμότητας
CONF
= Αντλία θερμότητας
= Δείτε το πρόγραμμα
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+ ηλεκτρική αντίσταση μόνο
αν ειναι απαραίτητο

3

