Rövid áttekintő használati utasítás

Kedves Ügyfelünk!

Időjárás-vezérelt szabályozó
Solárszabályzással

Meleg egy életen át - ez a mottó nálunk már
hagyomány. A meleg az ember egyik alapvető
igénye. Meleg nélkül nem érezzük jól
magunkat, és csak a meleg képes egy házat
kellemes otthonná varázsolni. Épp ezért a
Junkers több mint 100 éve kínál megoldásokat
a hő, melegvíz és helyiségklíma kapcsán
felmerülő legkülönbözőbb vásárlói igényekre.

FW 200

Ön kiváló minőségű Junkers termék
megvásárlása mellett döntött, jó választás.
Termékeink a legmodernebb technológiákkal
működnek, energiatakarékosak és csendesek így gond nélkül élvezheti a meleget.
6 720 612 481-00.1R

Ha mégis probléma adódna a Junkers
termékkel, kérjük, forduljon Junkers
szerelőjéhez. Szívesen segít. A szerelő nem
elérhető? Ebben az esetben rendelkezésre áll
vevőszolgálatunk. A részleteket megtalálja a
hátoldalon.
Új Junkers termékéhez minden jót kívánunk.

067206134731

6 720 613 473 (2007/01) OSW

Az Ön Junkers csapata
A szabályzó beépíthető
a készülék előlapjába.

Szimbólumok

Kezelőelemek
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A
választógombot tekerje a + irányba:
A menü/infoszövegek kiválasztása felfelé,
érték magasabbra állítása
A
választógombot tekerje a – irányba:
A menü/infoszövegek kiválasztása lefelé,
érték alacsonyabbra állítása
Nyomja meg a
választógombot:
Menü megnyitása, vagy beállítás/érték
megerősítése fűtőkör átkapcsolása
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Üzemmódkapcsoló a fűtőkörökhöz:
Automatikus üzemmód

9

12 h

Fűtés üzemmód a fűtőkör számára

15

Éjszakai üzemmód a fűtőkör számára
Fagyvédelmi üzemmód a fűtőkör
számára

18
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Automatikus üzemmód a fűtőkör
számára
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Tartós Fűtés

Szabadság üzemmód
Égőüzemmód jelzése az 1-es fűtőkör
számára
2

Égőüzemmód jelzése a 2-es fűtőkör
számára

+

Menü/Infoszövegek felfelé, vagy érték
növelése

–

Menü/Infoszövegek lefelé, vagy érték
csökkentése

ok

Menü megnyitása, beállítás/érték
megerősítése, vagy a fűtőkör
átkapcsolása

Tartós Takarék
Tartós Fagyvédelem
3
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gomb: Ahhoz, hogy a következő
kapcsolási időt és a hozzá tartozó
üzemmódot
= Fűtés,
= Takarék,
= Fagyvédelem
a fűtőkör számára az aktuális időre
előrehozza.
gomb: Melegvíz termelés azonnali
indítása (az aktivált funkciót a fix idő lejárta
előtt nem lehet kikapcsolni). A forróvíztárolót
60 percre felfűtjük a kívánt hőmérsékletre,
vagy a kombi fűtőkészülék esetében a
komfortüzem 30 percig aktív.
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Fölérendelt menüszint indítása
6 720 613 472-01.1O

1 ábra

Alapkijelző

Szimbólumok
Aktuális helyiség hőmérséklet
(csak falra szerelt esetben)

gomb: Menü nyitás/zárás

9

Villogó szegmens:
aktuális óraidő (09:30-tól 09:45-ig)

gomb: Érték kijelzése

7

gomb: érték törlése/törlés

8

gomb: Fölérendelt menüszint indítása

Teljes szegmensek: Időtartam a
üzemmódhoz = Fűtés az aktuális
napon (1 szegmens = 15 perc)

21
15

Üres szegmensek: Időtartam a
üzemmódhoz = Éjszakai üzemmód az
aktuális napon (1 szegmens =
15 perc)
3

Nincsenek szegmensek: Időtartam a
üzemmódhoz = Fagyvédelmi
üzemmód az aktuális napon
(1 szegmens = 15 perc)

Érték törlése/törlés
A következő kapcsolási időt és a
hozzá tartozó üzemmódot
= Fűtés,
= Takarék,
= Fagyvédelem
a fűtőkör számára az aktuális időre
előrehozza.
Melegvíz termelés azonnali indítása
(az aktivált funkciót a fix idő lejárta
előtt nem lehet kikapcsolni). A
forróvíztárolót 60 percre felfűtjük a
kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi
fűtőkészülék esetében a
komfortüzem 30 percig aktív.

