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• Selles juhendis kirjeldatakse üksikasjalikult ettevaatusabinõusid, mida tuleb töötamise ajal järgida.

• Lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi, et tagada juhtmega juhtseadme õige kasutamine.

• Pärast läbilugemist hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
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1   ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

1.1 Dokumentatsiooni teave

• Selles dokumendis kirjeldatud ettevaatusabinõud on väga olulised, neid tuleb 

hoolikalt järgida.

  OHT!

Tähistab olukorda, kus tagajärjeks on surm või raske vigastus.

  OHT!

ELEKTRILÖÖGI OHT

Tähistab olukorda, kus tagajärjeks võib olla elektrilöök.

  OHT!

ELEKTRILÖÖGI OHT

Tähistab olukorda, kus tagajärjeks on surm või raske vigastus.

  HOIATUS!

Tähistab olukorda, kus tagajärjeks võib olla surm või raske vigastus.

  ETTEVAATUST!!

Tähistab olukorda, kus tagajärjeks võib olla väiksem või keskmise raskusega 

vigastus.

  MÄRKUS

Tähistab olukorda, kus tagajärjeks võib olla seadme kahjustus või varakahju.

  TEAVE

Tähistab kasulikke nõuandeid või lisateavet.

1.2 Kasutajale

• Kui te pole kindel, kuidas seadet kasutada, võtke ühendust selle paigaldajaga.

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ja isikutele, kellel on vähenenud 

füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja 

teadmised selle kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab kasutamisel 

nende turvalisuse eest vastutav isik. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

  ETTEVAATUST!!

ÄRGE loputage seadet. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Seade on märgistatud alltoodud sümboliga:

See tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi panna sortimata 

olmejäätmete hulka. ÄRGE proovige süsteemi ise koost lahti võtta: süsteemi koost 

lahtivõtmine, külmaagensi, õli ja muude osade käitlemine on volitatud paigaldaja 

ülesanne ning peab toimuma kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Seadmeid 

tuleb kordus- ja taaskasutamiseks ning ringlussevõtuks käidelda vastava suunitlusega 

jäätmekäitlusettevõttes. Kui tagate toote nõuetekohase kõrvaldamise, aitate ära 

hoida võimalikke halbu tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate 

paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

• Paigalduskoht peab asuma kiirgusallikatest eemal.
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2   KASUTAJALIIDESE ÜLEVAADE

2.1 Juhtmega juhtseadme välimus

Avalehelt
menüüstruktuuri 
sisenemine

MENÜÜ SEES/
VÄLJAS

LUKUST
AVAMINE

(PIKK VAJUTUS)LUKUST
AVAMINE

(PIKK VAJUTUS)

MENÜÜ SEES/VÄLJAS

TAGASI
TAGASI

Ekraanil kursori
liigutamine / 
menüüstruktuuris
navigeerimine / 
seadistusparameetrite
muutmine

Ülemisele
tasemele naasmine

Menüüstruktuuris 
töörežiimi sisse- või  
väljalülitamine

Pikk vajutus
avab/lukustab
juhtseadme

Menüüstruktuuris ajastuse programmeerimisel
järgmisele sammule liikumine / valiku kinnitamine /
menüüstruktuuri alammenüüsse sisenemine

2.2 Olekuikoonid

Järgmise ajastatud toimingu ajal
soovitud temperatuur väheneb.

Soovitud temperatuur
ei muutu.
Soovitud temperatuur
väheneb.
Soovitud temperatuur
suureneb.

Ökorežiim  
on
aktiveeritud

Puhkuseaegse 
ära-/kodusoleku 
režiim on aktiivne
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Vaikne režiim
on aktiveeritud

Mahuti soojendi on aktiveeritud

Päikeseenergia on aktiveeritud

Puhurkonvektor

Põrandaküte
Veevoolu soovitud
temperatuur

Radiaator

Puhur-
konvektor

Radiaator PõrandaküteS oe tarbevesi

Kompressor on aktiveeritud

Väljalülitamine
Sisselülitamine

OFF

Kütterežiim

Jahutusrežiim

Automaatrežiim

Taimeri ikoon

Lukustuse ikoon

Välistemperatuur

Raadiokohtvõrgu
(WLAN) ikoon

Desinfitseerimisfunktsioon
on aktiveeritud

Soe tarbevesi

ON

Sooja tarbevee
mahuti temperatuur

Tõrke või kaitsefunktsiooni ikoon

VÄLJAS

SEES

Nädalagraafiku ikoon

Külmumisvas-
tane režiim on
aktiveeritud

Sulatusrežiim
on aktiveeritud

Nutika võrgu ikoon

Nutikas
võrk

Tasuta elekter

Pump_I on aktiveeritud

Madal elektrihind Kõrge elektrihind

Lisakütteallikas

Lisakütteallikas

Elektriline torusoojendus

Soovitud sisetemperatuur
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3   AVALEHTEDE KASUTAMINE
Juhtmega juhtseadme sisselülitamisel kuvab süsteem keele valimise lehe. Saate valida eelistatud keele, seejärel vajutage avalehtede avamiseks nuppu „OK“. Kui te ei vajuta nuppu 

„OK“ 60 sekundi jooksul, võtab süsteem kasutusele parajasti valitud keele.

Avalehtedel saab vaadata ja muuta igapäevaseks kasutamiseks mõeldud seadeid. Avalehtedel kuvatavat teavet ja võimalikke toiminguid kirjeldatakse vastavates punktides. 

Olenevalt süsteemi konfi guratsioonist võivad avalehed olla järgmised.

• Veevoolu soovitud temperatuur

• Soovitud sisetemperatuur

• Sooja tarbevee temperatuur

Avaleht 1

Kui veevoolu temperatuuri parameeter WATER FLOW TEMP on seatud väärtusele „YES“ („Jah“) ja sisetemperatuuri parameeter ROOM TEMP on seatud väärtusele „NON“ („Ei“) (vt 

paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku FOR SERVICEMAN > TEMP. TYPE SETTING kirjeldust). Süsteemil on põrandakütte ja tarbevee funktsioon, 

kuvatakse avaleht 1.

MÄRKUS

Kõik selles juhendis leiduvad pildid on üksnes selgitavad. Tegelikult ekraanil kuvatavad lehed võivad mõneti erineda.

Avaleht 2

Kui veevoolu temperatuuri parameeter WATER FLOW TEMP on seatud väärtusele „NON“ („Ei“) ja sisetemperatuuri parameeter ROOM TEMP on seatud väärtusele „YES“ („Jah“)

(vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku FOR SERVICEMAN > TEMP. TYPE SETTING kirjeldust). Süsteemil on põrandakütte ja sooja tarbevee 

funktsioon, kuvatakse avaleht 2.

MÄRKUS

Sisetemperatuuri kontrollimiseks tuleb juhtmega juhtseade paigaldada põrandaküttega ruumi.
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Avaleht 3

Kui sooja tarbevee režiimi parameeter DHW MODE on seatud väärtusele „NON“ („Ei“) (vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku FOR SERVICEMAN > DHW MODE 

SETTING kirjeldust) ja veevoolu temperatuuri parameeter WATER FLOW TEMP on seatud väärtusele „YES“ („Jah“) (vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku FOR 

SERVICEMAN > TEMP. TYPE SETTING kirjeldust). On olemas pealeht ja lisaleht. Süsteemil on põrandakütte ja puhurkonvektoriga ruumi kütmise funktsioon, kuvatakse avaleht 3.

Avaleht 4

Kui ruumitermostaadi parameeter ROOM THERMOSTAT on seatud väärtusele „DOUBLE ZONE“ („Kaks tsooni“) või kahe tsooni parameeter DOUBLE ZONE on seatud väärtusele „YES“ 

(„Jah“). On olemas pealeht ja lisaleht. Süsteemil on põrandakütte ja puhurkonvektoriga ruumi kütmise ja sooja tarbevee funktsioon, kuvatakse avaleht 4.
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4   MENÜÜSTRUKTUUR

4.1 Menüüstruktuuri teave

Menüüstruktuuri kaudu saab vaadata ja konfi gureerida seadistusparameetreid, mis 

ei ole ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks. Menüüstruktuuris kuvatavat teavet ja 

võimalikke toiminguid kirjeldatakse vastavates punktides. Menüüstruktuuri ülevaadet 

vaadake 7. osast „Menüüstruktuuri ülevaade“.

4.2 Menüüstruktuuri avamine

Vajutage avalehel menüünuppu „MENU“.

Tulemus: ekraanil kuvatakse menüüstruktuur:

4.3 Menüüstruktuuris navigeerimine

Kasutage kerimiseks nuppe  ja .

5   PÕHIKASUTUS

5.1 Ekraani lukust avamine

Kui ekraanil on ikoon , on juhtseade lukustatud. Kuvatakse järgmine leht:

Vajutage suvalist nuppu, ikoon # hakkab vilkuma. Vajutage pikalt 

avamisnuppu „UNLOCK“. Ikoon # kaob, kasutajaliidest saab juhtida.

Liides lukustub, kui seda pikemat aega ei kasutata (umbes 120 sekundit: seda saab 

liideses seadistada, vt punkti 6.7 „HOOLDUSTEAVE“).

Kui kasutajaliides on lukustamata, siis avamisnupu pikk vajutus lukustab liidese.

5.2 Juhtseadiste sisse- ja väljalülitamine

5.2.1 Kasutajaliidese abil saab seadet ruumi kütmiseks või 

jahutamiseks sisse või välja lülitada.

• Seadme sisse- ja väljalülitamist juhitakse liidese kaudu, kui ei ole aktiveeritud 

ruumitermostaat (funktsioon ROOM THERMOSTAT). (Vt paigaldus- ja 

kasutusjuhendist punkti „RUUMITERMOSTAADI SEADISTAMINE“.)

• Vajutage avalehel nuppe „ “, „ “, ekraanile ilmub must kursor:

1) Kui kursor paikneb ruumirežiimi (see hõlmab kütterežiimi , jahutusrežiimi  ja 

automaatrežiimi A ) temperatuuri poolel, vajutage sisse-/väljalülitusnuppu „ON/

OFF“, et lülitada ruumi küte või jahutus sisse või välja.
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5.2.2 Termostaadi kasutamine seadme sisse- või väljalülitamiseks, et 

ruumi kütta või jahutada

1. Ruumitermostaadi seadistuseks on määratud „MODE SET“ (vt paigaldus- ja 

kasutusjuhendist punkti „RUUMITERMOSTAADI SEADISTAMINE“.) Seadme töörežiimi 

ja sisse-/väljalülitamist juhib ruumitermostaat. Vajutage kasutajaliideses sisse-/

väljalülitusnuppu „ON/OFF“, kuvatakse järgmine leht:

2. Ruumitermostaadi seadistuseks on määratud „SET ONE ZONE“ või „DOUBLE ZONE“ 

(vt paigaldus- ja kasutusjuhendist punkti „RUUMITERMOSTAADI SEADISTAMINE“.) 

Seadme töörežiimi ja sisse-/väljalülitamist juhib ruumitermostaat, töörežiim 

määratakse kasutajaliideses. Järgmistel lehtedel on kujutatud ruumitermostaadiga 

juhtimist kahe tsooniga seadistuse „DOUBLE ZONE“ korral:
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5.2.3 Seadme kasutajaliidese kaudu sisse- või väljalülitamine sooja 

tarbevee valmistamiseks. Vajutage avalehel nuppe , , ilmub 

must kursor:

Kui kursor on sooja tarbevee režiimi temperatuuri väljal, vajutage sooja tarbevee 

režiimi sisse- või välja lülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu „ON/OFF“.

Kui ruumirežiim on SEES, kuvatakse järgmised lehed:

ON/OFF ON/OFF

Kui ruumirežiim on VÄLJAS, kuvatakse järgmised lehed:

ON/OFF ON/OFF

OFF

5.3 Temperatuuri reguleerimine

Vajutage avalehel nuppe , , ilmub must kursor:

• Kui kursor on temperatuuri väljal, kasutage valimiseks nuppe ,  ja temperatuuri 

reguleerimiseks nuppe , .

2
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5.4 Ruumirežiimi seadistamine

• Ruumirežiimi seadistamine liidese kaudu

 Valige MENU > OPERATION MODE (Menüü > Töörežiim). Vajutage nuppu „OK“, 

kuvatakse järgmine leht:

• Valida saab kolme režiimi – kütte-, jahutus- ja automaatrežiim (HEAT, COOL, AUTO) 

vahel. Valikute vahel liikumiseks kasutage nuppe  ja , valimiseks vajutage 

nuppu „OK“.

 Režiim hakkab kehtima ka siis, kui viisite kursori töörežiimi peale, aga ei vajuta 

nuppu „OK“, vaid vajutate lehelt lahkumiseks tagasinuppu „BACK“.

Kui on olemas ainult kütte-(jahutus-)režiim, kuvatakse järgmine leht:

• Töörežiimi ei saa muuta.

ui valite... siis ruumirežiim...

HEAT

on alati kütterežiim

COOL
on alati jahutusrežiim

A
AUTO

vahetub automaatselt tarkvarapõhiselt välistemperatuuri 

alusel (ja olenevalt paigaldaja määratud sisetemperatuuri 

seadistusest) ning võtab arvesse kuupiiranguid.

Märkus: automaatne vahetus on võimalik ainult teatud 

tingimustel.

(Vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku 

„FOR SERVICEMAN > AUTO MODE SETTING“ kirjeldust.)

• Ruumirežiimi seadistamine ruumitermostaadi alusel (vt paigaldus- ja 

kasutusjuhendist punkti „RUUMITERMOSTAAT“.)

 Valige MENU > OPERATION MODE (Menüü > Töörežiim). Kui vajutate valimiseks või 

muutmiseks suvalist nuppu, kuvatakse leht:

6   KASUTAMINE

6.1 Töörežiim

Vt punkti 5.4 „Ruumirežiimi seadistamine“.

6.2 Eelseadistatud temperatuur

Menüüpunkti PRESET TEMPERATURE all on kolm valikut: PRESET TEMP. (eelseadistatud 

temperatuur) \ WEATHER TEMP. SET (ilmastikukohane temperatuuriseadistus) \ ECO 

MODE (ökorežiim).

6.2.1 Funktsioon PRESET TEMP.

Funktsiooni PRESET TEMP kasutatakse kütte- või jahutusrežiimi korral eri aegadeks eri 

temperatuuri määramiseks.

• PRESET TEMP. = EELSEATUD TEMPERATUUR

• Alltoodud tingimustel on funktsioon PRESET TEMP. välja lülitatud.

1) Töötab automaatrežiim (AUTO).

2) Töötab taimeri- või nädalagraafi ku funktsioon (TIMER või WEEKLY SCHEDULE).

• Valige MENU > PRESET TEMPERATURE > PRESET TEMP (Menüü > Temperatuuri 

eelseadistus > Eelseatud temp). Vajutage nuppu „OK”.

Kuvatakse järgmine leht:
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PRESET TEMPERATURE

WEATHER
TEMP.SET

ECO
MODE

PRESET
TEMP.

NO.T IMET EMP.
00:00 25°C
00:002 5°C
00:002 5°C

2
3

1

PRESET TEMPERATURE

WEATHER
TEMP.SET

ECO
MODE

PRESET
TEMP.

NO.T IMET EMP.

00:002 5°C
00:002 5°C
00:002 5°C

5
6

4

2/2

1/2

Kui on aktiveeritud kaks tsooni, toimib funktsioon PRESET TEMP. ainult tsoonis 1.

Kerimiseks kasutage nuppe , , ,  ning aja ja temperatuuri muutmiseks nuppe 

, .

Kui kursor on , nagu järgmisel lehel:

Vajutate nuppu „OK“ ja  asemel ilmub . Valitud on taimer 1.

Vajutate veel kord nuppu „OK“ ja  asemel ilmub . Taimeri 1 valimine on tühistatud.

Kerimiseks kasutage nuppe , , ,  ning aja ja temperatuuri muutmiseks nuppe 

, . Seadistada saab kuus perioodi ja kuus temperatuuri.

Näide: nüüd on aeg 8.00 ja temperatuur 30 °C. Seadistame funktsiooni PRESET TEMP 

järgmisele tabeli kohaselt. Kuvatakse järgmine leht:

  TEAVE

Kui ruumirežiimi vahetatakse, lülitub eelseatud temperatuuri funktsioon PRESET 

TEMP. automaatselt välja.

Funktsiooni PRESET TEMP. saab kasutada kütte- või jahutusrežiimil. Kui aga 

ruumirežiimi vahetatakse, tuleb funktsioon PRESET TEMP. uuesti lähtestada.

Kui seade on välja lülitatud, jääb kehtima parajasti eelseatud temperatuur. Seadme 

sisselülitamisel hakkab see järgima järgmist eelseatud temperatuuri.

6.2.2 Funktsioon WEATHER TEMP. SET

• WEATHER TEMP. SET = ILMASTIKUKOHANE TEMPERATUURISEADISTUS

• Funktsiooni WEATHER TEMP. SET abil saab seadistada veevoolu soovitud 

temperatuuri sõltuvaks välistemperatuurist. Soojema ilma korral vähendatakse 

kütmist. Energia säästmiseks saab funktsioon WEATHER TEMP. SET 

välistemperatuuri tõusu korral vähendada kütterežiimis veevoolu soovitud 

temperatuuri.

Valige MENU > PRESET TEMPERATURE > WEATHER TEMP. SET (Menüü > Temperatuuri 

eelseadistus > Ilmastikukohane temperatuuriseadistus). Vajutage nuppu „OK”.

Kuvatakse järgmine leht:
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  TEAVE

• Funktsioonil WEATHER TEMP. SET on nelja tüüpi kõverad: 1. kütte kõrge 

temperatuuri seadistuskõver, 2. kütte madala temperatuuri seadistuskõver, 3. 

jahutuse kõrge temperatuuri seadistuskõver, 4. jahutuse madala temperatuuri 

seadistuskõver. Kui kütte jaoks seadistatakse kõrge temperatuur, on sellel ainult 

kütte kõrge temperatuuri seadistuskõver.

 Kui kütte jaoks seadistatakse madal temperatuur, on sellel ainult kütte madala 

temperatuuri seadistuskõver.

 Kui jahutuse jaoks seadistatakse kõrge temperatuur, on sellel ainult jahutuse 

kõrge temperatuuri seadistuskõver.

 Kui jahutuse jaoks seadistatakse madal temperatuur, on sellel ainult jahutuse 

madala temperatuuri seadistuskõver.

• (Vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvalikute „FOR 

SERVICEMAN > COOL MODE SETTING“ ja „> HEAT MODE SETTING“ kirjeldust.)

• Kui temperatuurikõver on aktiivseks (ON) seatud, ei saa soovitud temperatuuri 

(T1S) muuta.

• Kui soovite kasutada kütterežiimi tsoonis 1, valige „ZONE1 H-MODE LOW TEMP“ 

(Tsooni 1 kütterežiimi madal temperatuur). Kui soovite kasutada jahutusrežiimi 

tsoonis 1, valige „ZONE1 C-MODE LOW TEMP“ (Tsooni 1 jahutusrežiimi madal 

temperatuur). Kui valite „ON“ (sees), kuvatakse järgmine leht:

Kerimiseks kasutage nuppe   ja  . Valimiseks kasutage nuppu „OK“.

• Kui funktsioon WEATHER TEMP. SET on aktiveeritud, ei saa liideses soovitud 

temperatuuri muuta. Avalehel temperatuuri seadmiseks vajutage nuppe , . 

Kuvatakse järgmine leht:

Liikuge valikule „NO“ („Ei“), vajutage avalehele naasmiseks nuppu „OK“, liikuge 

valikule „YES“ („Jah“), vajutage funktsiooni WEATHER TEMP. SET lähtestamiseks nuppu 

„OK“.

6.2.3 ÖKOREŽIIM

Ökorežiimi kasutatakse energia säästmiseks. Valige MENU > PRESET TEMPERATURE > 

ECO MODE (Menüü > Temperatuuri eelseadistus > Ökorežiim). Vajutage nuppu „OK”. 

Kuvatakse järgmine leht:

Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu „ON/OFF“. Kuvatakse järgmine leht:
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Kerimiseks kasutage nuppe  ja  . Valimiseks kasutage nuppu „OK“. Kuvatakse 

järgmine leht:

SISSE või VÄLJA lülitamiseks kasutage sisse-/väljalülitusnuppu „ON/OFF“, kerimiseks 

kasutage nuppe  ja .

Kui kursor on väljal „START“ („Algus“) või „END“ („Lõpp“), saate kerida nuppude , , 

,  ning kellaaega muuta nuppudega , .

  TEAVE

• Funktsioonil ECO MODE SET on kahte tüüpi kõverad: 1. kütte kõrge temperatuuri 

seadistuskõver, 2. kütte madala temperatuuri seadistuskõver.

 Kui kütte jaoks seadistatakse kõrge temperatuur, on sellel ainult kütte kõrge 

temperatuuri seadistuskõver.

 Kui kütte jaoks seadistatakse madal temperatuur, on sellel ainult kütte madala 

temperatuuri seadistuskõver.

• (Vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku „FOR 

SERVICEMAN > HEAT MODE SETTING“ kirjeldust.)

• Kui ökorežiim on sees (ON), ei saa soovitud temperatuuri (T1S) muuta.

• Kütte jaoks saate valida madala või kõrge temperatuuri seadistuse, vt tabeleid 1 

ja 2.

• Kui ökorežiim on sees (ON), aga ökorežiimi taimer (ECO TIMER) on väljas (OFF), 

töötab seade kogu aeg ökorežiimil.

• Kui ökorežiim on sees (ON) ja ökorežiimi taimer (ECO TIMER) on sees (ON), töötab 

seade ökorežiimil algus- ja lõppaega arvestades.

6.3 Soe tarbevesi (DHW)

Tavaliselt hõlmab sooja tarbevee režiim järgmisi funktsioone:

1) DISINFECT – desinfi tseerimine,

2) FAST DHW – kiire soe tarbevesi,

3) TANK HEATER – mahuti soojendi,

4) DHW PUMP – sooja tarbevee pump.

6.3.1 Desinfi tseerimine

Desinfi tseerimisfunktsiooni DISINFECT kasutatakse legionella-bakterite hävitamiseks. 

Desinfi tseerimisfunktsioon kuumutab mahutis oleva vee temperatuurile 65–70 

°C. Desinfi tseerimistemperatuur seadistatakse hooldustehniku menüüs „FOR 

SERVICEMAN“. (Vt paigaldus- ja kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvalikut „FOR 

SERVICEMAN > DHW MODE > DISINFECT“ kirjeldust.)

Valige MENU > DOMESTIC HOT WATER > DISINFECT (Menüü > Soe tarbevesi > 

Desinfi tseerimine). Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Kerimiseks kasutage nuppe , , ,  ning kasutamispäeva ja algusaja seadmisel 

parameetrite OPERATE DAY ja START muutmiseks nuppe , . Kui kasutamispäeva 

parameetri OPERATE DAY väärtuseks on seatud „FRIDAY“ ja algusaja parameetri START 

väärtuseks on seatud „23:00“, siis aktiveeritakse desinfi tseerimisfunktsioon reedel kell 

23.00.

Kui desinfi tseerimisfunktsioon töötab, kuvatakse järgmine leht:
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6.3.2 Kiire soe tarbevesi

Kiire sooja tarbevee funktsiooni FAST DHW kasutatakse süsteemi jõuga sooja tarbevee 

režiimile lülitamiseks.

Nii soojuspump kui ka abisoojendi või lisakütteseade käivituvad sooja tarbevee 

režiimil ja sooja tarbevee soovitud temperatuuriks seatakse 60 °C.

Valige MENU > DOMESTIC HOT WATER > FAST DHW (Menüü > Soe tarbevesi > Kiire 

soe tarbevesi). Vajutage nuppu „OK”.

Valige sisse-/väljalülitusnupu „ON/OFF“ abil kas „ON“ (sees) või „OFF“ (väljas).

  TEAVE

Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „OFF“, siis ei ole kiire sooja tarbevee 

funktsioon aktiivne, ja kui väljal „CURRENT STATE“ on „ON“, siis on kiire sooja 

tarbevee funktsioon aktiivne.

Funktsioon FAST DHW lülitub sisse üheks korraks.

6.3.3 TANK HEATER – mahuti soojendi,

Mahuti soojendi funktsiooni kasutatakse selleks, et panna mahuti soojendi mahutis 

olevat vett soojendama. Samal ajal on vajalik jahutamine või kütmine ja soojuspump 

töötab jahutus- või kütterežiimil, kuid sooja vee vajadus on siiski olemas.

Funktsiooni TANK HEATER võib kasutada mahutis oleva vee soojendamiseks ka siis, kui 

soojuspumba süsteem tõrgub.

Valige MENU > DOMESTIC HOT WATER > TANK HEATER (Menüü > Soe tarbevesi > 

Mahuti soojendi). Vajutage nuppu „OK”.

Valige sisse-/väljalülitusnupu ON/OFF abil kas „ON“ (sees) või „OFF“ (väljas). 

Väljumiseks kasutage tagasinuppu „BACK“.

Kui funktsioon TANK HEATER on aktiivne, kuvatakse järgmine leht:

  TEAVE

Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „OFF“, siis ei ole mahuti soojendi 

funktsioon TANK HEATER aktiivne.

Kui T5 (mahuti andur) on rikkis, ei saa mahuti soojendi töötada.

6.3.4 Sooja tarbevee pump

Funktsiooni DHW PUMP kasutatakse veevõrgu vee tagasipumpamiseks. Valige 

MENU > DOMESTIC HOT WATER > DHW PUMP (Menüü > Soe tarbevesi > Sooja 

tarbevee pump). Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:
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Liikuge valikule , vajutage nuppu „OK“, et valida või valik tühistada. (  – taimer on 

valitud,  – taimer ei ole valitud.)

Kerimiseks kasutage nuppe , , ,  ja parameetrite muutmiseks nuppe , .

Näide: olete seadistanud funktsiooni DHW PUMP parameetri (vt paigaldus- ja 

kasutusjuhendist hooldustehniku menüüvaliku FOR SERVICEMAN > DHW MODE 

SETTING kirjeldust) PUMP RUNNING TIME, pumba töötamisaeg on 30 minutit.

Seadistage järgmiselt.

PUMP töötab järgmiselt:

6.4 Ajastamine

Ajastuse menüü SCHEDULE sisu on järgmine:

1) TIMER – taimer,

2) WEEKLY SCHEDULE – nädalagraafi k,

3) SCHEDULE CHECK – ajastuse kontroll,

4) CANCEL TIMER – tühista taimer.

6.4.1 Taimer

Kui nädalagraafi ku funktsioon on aktiivne ja taimer on välja lülitatud, siis kehtib 

hilisem seadistus. Kui taimer on sisse lülitatud, kuvatakse avalehel .

• Kerimiseks kasutage nuppe , , ,  ning aja, režiimi ja temperatuuri 

muutmiseks nuppe , .

 Liikuge valikule , vajutage nuppu „OK“, et valida või valik tühistada. (  – taimer 

on valitud,  – taimer ei ole valitud.) Seadistada saab kuus taimerit.

 Kui soovite taimeri tühistada, viige kursor  peale, vajutage nuppu „OK“,  asemel 

kuvatakse , taimer ei kehti enam.

 Kui määrate algusaja lõppajast hilisemaks või temperatuur on režiimile vastavast 

vahemikust väljas, kuvatakse järgmine leht:



16

6   KASUTAMINE

Paigaldus- ja kasutusjuhend – Prima juhtseade © Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Näide

Kuus taimerid on seatud järgmiselt:

NR Algusaeg LÕPPAEG REŽIIM TEMP

T1 1.00 3.00 DHW 50 °C

T2 7.00 9.00 HEAT 28 °C

T3 11.30 13.00 COOL 20 °C

T4 14.00 16.00 HEAT 28 °C

T5 15.00 19.00 COOL 20 °C

T6 18.00 23.30 DHW 50 °C

PUMP töötab järgmiselt:

Juhtseadme talitlus järgmistel kellaaegadel:

KELLAAEG Juhtseadme talitlus

1.00 Sooja tarbevee režiim lülitub sisse

3.00 Sooja tarbevee režiim lülitub välja

7.00 Kütterežiim lülitub sisse

9.00 Kütterežiim lülitub välja

11.30 Jahutusrežiim lülitub sisse

13.00 Jahutusrežiim lülitub välja

14.00 Kütterežiim lülitub sisse

15.00 Jahutusrežiim lülitub sisse ja kütterežiim lülitub välja

18.00 Sooja tarbevee režiim lülitub sisse ja jahutusrežiim lülitub välja

23.30 Sooja tarbevee režiim lülitub välja

  TEAVE

Kui mõne taimeri algus- ja lõppaeg on samad, siis see taimer ei kehti.

6.4.2 Nädalagraafi k

Kui taimerifunktsioon on aktiivne ja nädalagraafi k on välja lülitatud, siis kehtib 

hilisem seadistus. Kui nädalagraafi k on aktiivne, kuvatakse avalehel .

Valige MENU > SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE (Menüü > Ajastus > Nädalagraafi k). 

Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Kõigepealt valige nädalapäevad, mille korral soovite ajastada. Kerimiseks kasutage 

nuppe  ja , päeva valimiseks või valiku tühistamiseks vajutage nuppu „OK“.

„ “ tähendab, et päev on valitud, „MON“ tähendab, et päev ei ole valitud.

  TEAVE

Nädalagraafi ku funktsiooni lubamiseks tuleb määrata vähemalt kaks päeva.

Seadmiseks kasutage nuppu  või , vajutage nuppu „ENTER“. Ajastamiseks on 

valitud esmaspäev kuni reede ja neil on sama graafi k.

Kuvatakse järgmised lehed:

Kasutage nuppe , , ,  kerimiseks ning aja, režiimi ja temperatuuri muutmiseks. 

Saab seadistada taimerid, sealhulgas algus- ja lõppaja, režiimi ja temperatuuri. 

Režiimid hõlmavad kütterežiimi, jahutusrežiimi ja sooja tarbevee režiimi.

Seadistusviisi vaadake taimeri seadistamise juurest. Lõppaeg peab olema algusajast 

hilisem. Vastasel juhul kuvatakse teade, et taimer on kasutu.
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6.4.3 Ajastuse kontroll

Ajastuse kontrolli funktsiooniga saab kontrollida ainult nädalagraafi kut.

Valige MENU > SCHEDULE > SCHEDULE CHECK (Menüü > Ajastus > Ajastuse 

kontroll). Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Vajutage nuppu , , kuvatakse esmaspäevast pühapäevani kehtiv taimer:

6.4.4 CANCEL TIMER – tühista taimer.

Valige MENU > SCHEDULE > CANCEL TIMER (Menüü > Ajastus > Tühista taimer).

Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Liikuge nuppude , , ,  abil valikule „YES“ („Jah“).

Taimeri tühistamiseks vajutage nuppu „OK“. Kui soovite taimeri tühistamise lehelt 

väljuda, vajutage tagasinuppu „BACK“.

Kui taimer või nädalagraafi k on aktiivne, kuvatakse avalehel taimeri ikoon  või 

nädalagraafi ku ikoon .

Kui taimer või nädalagraafi k tühistatakse, kaob ikoon  või  avalehelt.

  TEAVE

Taimer/nädalagraafi k tuleb lähtestada, kui valite funktsiooni WATER FLOW TEMP. 

asemel funktsiooni ROOM TEMP. või funktsiooni ROOM TEMP. asemel funktsiooni 

WATER FLOW TEMP.

Kui kasutusel on ruumitermostaadi funktsioon, siis taimer ega nädalagraafi k ei 

kehti.

  TEAVE

• Ökorežiimil on kõrgeim prioriteet, taimeril või nädalagraafi kul on tähtsuselt 

teine ja funktsioonid PRESET TEMP. ja WEATHER TEMP. SET on madalaima 

prioriteediga.

• Kui seame aktiivseks ökorežiimi, siis PRESET TEMP. või WEATHER TEMP. enam 

ei kehti. Kui ökorežiim välja lülitatakse, tuleb funktsioon PRESET TEMP. või 

WEATHER TEMP. SET lähtestada.

• Kui kehtib ökorežiim, siis taimeri- ega nädalagraafi ku funktsioon ei kehti. 

Taimeri- või nädalagraafi ku funktsioon aktiveeritakse, kui ökorežiim ei tööta.

• Taimer ja nädalagraafi k on sama prioriteediga. Kehtib hilisema seadistusega 

funktsioon. Kui kehtib taimeri- või nädalagraafi ku funktsioon, siis funktsioon 

PRESET TEMP. enam ei kehti. Funktsiooni WEATHER TEMP. SET taimeri- või 

nädalagraafi ku funktsiooni seadistamine ei mõjuta.

• Funktsioonid PRESET TEMP. ja WEATHER TEMP. SET on sama prioriteediga. Kehtib 

hilisema seadistusega funktsioon.

  TEAVE

Kõigi aja seadistamist hõlmavate elementide (PRESET TEMP., ECO, DISINFECT, DHW 

PUMP, TIMER, WEEKLY SCHEDULE, SILENCE MODE, HOLIDAY HOME) korral saab 

vastava funktsiooni sisse-/väljalülitamist aktiveerida algusajast lõppajani.

6.5 Lisavalikud

Lisavalikute menüü OPTIONS sisu on järgmine:

1) SILENT MODE – vaikne režiim,

2) HOLIDAY AWAY – puhkuseaegne äraolek,

3) HOLIDAY HOME – puhkuseaegne kodusolek,

4) BACKUP HEATER – varukütteseade.
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6.5.1 Vaikne režiim

Vaikse režiimi (SILENT MODE) abil vähendatakse seadme müra. See vähendab aga ka 

süsteemi kütte-/jahutusvõimsust. Vaiksel režiimil on kaks taset. 2. tase on vaiksem kui 

1. tase ja ka kütte- või jahutusvõimsus väheneb rohkem.

Vaikset režiimi saab kasutada kaht moodi:

1) kogu aeg vaikne režiim,

2) vaikne režiim taimeri järgi.

• Minge avalehele, et kontrollida, kas vaikne režiim on aktiivne. Kui vaikne režiim on 

aktiivne, kuvatakse avalehel .

• Valige MENU > OPTIONS > SILENT MODE (Menüü > Lisavalikud > Vaikne režiim). 

Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Valige sisse-/väljalülitusnupu ON/OFF abil kas „ON“ (sees) või „OFF“ (väljas).

Kirjeldus

Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „OFF“, siis ei ole vaikne režiim aktiivne.

Kui valite vaigistustaseme välja SILENT LEVEL ja vajutate nuppu „OK“ või , kuvatakse 

järgmine leht:

1. TASE

2. TASE

1. või 2. taseme saate valida nuppudega  ja . Vajutage nuppu „OK”.

Kui on valitud vaikse režiimi taimer, vajutage sisenemiseks nuppu „OK“, kuvatakse 

järgmine leht.

Seadistamiseks on kaks taimerit. Liikuge valikule , vajutage nuppu „OK“, et valida või 

valik tühistada.

Kui mõlemad kaks aega on valimata, siis töötab vaikne režiim kogu aeg. Vastasel 

korral töötab see kellaaja alusel.

6.5.2 Puhkuseaegne äraolek

• Kui puhkuseaegse äraoleku režiim on aktiivne, kuvatakse avalehel .

Puhkuseaegse äraoleku funktsiooni kasutatakse selleks, et vältida talvel külmumist, 

kui puhkuse ajal ära ollakse, ja lülitada seade enne puhkuse lõppu tagasi 

tavarežiimile.

Valige MENU > OPTIONS > HOLIDAY AWAY (Menüü > Lisavalikud > Puhkuseaegne 

äraolek). Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Kasutusnäide: te sõidate talvel ära. Praegune kuupäev on 31.01.2018, kaks päeva 

hiljem 02.02.2018, see on puhkuse alguspäev.

• Kui olukord on järgmine: kahe päeva pärast sõidate talvel kaheks nädalaks ära.

• Soovite säästa energiat, aga hoida ka ära maja külmaks jäämine.
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Sel juhul saate teha järgmist.

1) Konfi gureerige puhkuseaegne äraolek järgmise seadistusega.

2) Aktiveerige puhkuserežiim.

Valige MENU > OPTIONS > HOLIDAY AWAY (Menüü > Lisavalikud > Puhkuseaegne 

äraolek). Vajutage nuppu „OK”.

Kasutage sisse- ja väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu ON/OFF, kerimiseks ja 

muutmiseks nuppe , , , .

Seadistusvalik Väärtus

Holiday away (puhkuseaegne äraolek) SEES

From (alates) 2. veebruar 2018

Until (kuni) 16. veebruar 2018

Operation mode (töörežiim) Heating (küte)

Disinfect (desinfi tseerimine) SEES

  TEAVE

• Kui puhkuseaegse äraoleku režiimis on sooja tarbevee režiim SEES, siis kasutaja 

määratud desinfi tseerimisrežiim ei kehti.

• Kui puhkuseaegse äraoleku režiim on sees, siis taimer ja nädalagraafi k ei kehti, 

välja arvatud väljumine.

• Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „OFF“, siis on puhkuseaegse äraoleku 

režiim välja lülitatud.

• Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „ON“, siis on puhkuseaegse äraoleku 

režiim sisse lülitatud.

• Kui desinfi tseerimine on sisse lülitatud, desinfi tseeritakse seade viimasel päeva 

kell 23.00.

• Puhkuseaegse äraoleku režiimis ei kehti varem seatud ilmastikuga seotud 

kõverad. Need hakkavad automaatselt kehtima pärast puhkuseaegse äraoleku 

režiimi lõppu.

• Puhkuseaegse äraoleku režiimis ei kehti eelseadistatud temperatuur, kuid 

pealehel kuvatakse ikkagi eelseadistusväärtus.

6.5.3 Puhkuseaegne kodusolek

Puhkuseaegse kodusoleku funktsiooni kasutatakse tavagraafi kutest 

kõrvalekaldumiseks, ilma et oleks vaja neid kodus puhkust veetes muuta.

• Puhkuse ajal saate kasutada puhkuserežiimi tavagraafi kutest kõrvalekaldumiseks, 

ilma et peaksite neid muutma.

Ajavahemik Sel juhul...

Enne ja pärast puhkust Kasutatakse tavagraafi kuid.

Puhkuse ajal
Kasutatakse konfi gureeritud 

puhkuseseadistust.

Kui puhkuseaegse kodusoleku režiim on aktiivne, kuvatakse avalehel .

Valige MENU > OPTIONS > HOLIDAY HOME (Menüü > Lisavalikud > Puhkuseaegne 

kodusolek). Vajutage nuppu „OK”. Kuvatakse järgmine leht:

Kasutage sisse- ja väljalülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu ON/OFF, kerimiseks ja 

muutmiseks nuppe , , , .

Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „OFF“, siis on puhkuseaegse kodusoleku 

režiim välja lülitatud.

Kui hetkeoleku väljal „CURRENT STATE“ on „ON“, siis on puhkuseaegse kodusoleku 

režiim sisse lülitatud.

Kuupäeva muutmiseks kasutage nuppe  ja .

• Enne ja pärast puhkust kasutatakse tavagraafi kuid.

• Puhkuse ajal säästate energiat ja hoiate ära maja külmaks jäämise.

  TEAVE

Kui muudate seadme töörežiimi, peate puhkuseaegse ära- või kodusoleku režiimist 

väljuma.

6.5.4 Varukütteseade

Varukütteseadme funktsiooni BACKUP HEATER kasutatakse varukütteseadme jõuga 

sisselülitamiseks. Valige MENU > OPTIONS > BACKUP HEATER (Menüü > Lisavalikud > 

Varukütteseade) Vajutage nuppu „OK”. Kui IBH ja AHS on hüdraulikamooduli 

peajuhtplaadil asuva kiiplüliti abil mitteaktiivseks seadistatud, kuvatakse järgmine leht:

IBH = siseseadme varukütteseade.

AHS = lisakütteallikas.

• Kui IBH ja AHS on hüdraulikamooduli peajuhtplaadil asuva kiiplüliti abil aktiivseks 

seadistatud, kuvatakse järgmine leht:
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Valige sisse-/väljalülitusnupu ON/OFF abil kas „OFF“ (väljas) või „ON“ (sees).

  TEAVE

• Kui ruumi kütmisel või jahutamisel on töörežiimiks on automaatrežiim, ei saa 

varukütteseadme funktsiooni valida.

• Varukütteseadme funktsioon ei toimi, kui lubatud on ainult ruumi kütmise 

režiim.

6.6 Lapselukk

Lapseluku funktsiooni CHILD LOCK kasutatakse lastepoolse väärkasutuse 

ärahoidmiseks. Režiimide seadistamise ja temperatuuri reguleerimise saab lapseluku 

funktsiooni abil lukustada või lukust avada. Valige MENU > CHILD LOCK (Menüü > 

Lapselukk). Kuvatakse järgmine leht:

Sisestage õige salasõna, kuvatakse järgmine leht:

Kerimiseks kasutage nuppe  ja  ning lukustamise („LOCK“) või lukust avamise 

(„UNLOCK“) valimiseks sisse-/väljalülitusnuppu ON/OFF.

Jahutuse/kütte temperatuuri ei saa reguleerida, kui vastav seadistusfunktsioon 

„COOL/HEAT TEMP. ADJUST“ on lukustatud. Kui püüate reguleerida jahutuse/kütte 

temperatuuri, kui jahutuse/kütte temperatuur on lukustatud, kuvatakse järgmine 

leht:

Jahutus-/kütterežiimi ei saa sisse ega välja lülitada, kui funktsioon „COOL/HEAT MODE 

ON/OFF“ on lukustatud. Kui püüate jahutus-/kütterežiimi sisse või välja lülitada, kui 

funktsioon „COOL/HEAT MODE ON/OFF“ on lukustatud, kuvatakse järgmine leht:

Sooja tarbevee temperatuuri ei saa reguleerida, kui vastav seadistusfunktsioon „DHW 

TEMP. ADJUST“ on lukustatud. Kui püüate reguleerida sooja tarbevee temperatuuri, 

kui vastav seadistusfunktsioon „DHW TEMP. ADJUST“ on lukustatud, kuvatakse 

järgmine leht:

Sooja tarbevee režiimi ei saa sisse ega välja lülitada, kui funktsioon „DHW MODE ON/

OFF“ on lukustatud. Kui püüate sooja tarbevee režiimi sisse või välja lülitada, kui 

funktsioon „DHW MODE ON/OFF“ on lukustatud, kuvatakse järgmine leht:

6.7 Hooldusteabe menüü

6.7.1 Hooldusteabe menüü kohta

Hooldusteabe menüü sisu on järgmine:

1) SERVICE CALL – hooldusväljakutse

2) ERROR CODE – tõrkekood

3) PARAMETER – parameeter

4) DISPLAY – ekraanikuva

6.7.2 Hooldusteabe menüü avamine

Valige MENU > SERVICE INFORMATION (Menüü > Hooldusteave). Vajutage nuppu 

„OK”. Kuvatakse järgmine leht:
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Hooldusväljakutse lehel võib olla teeninduse telefoni- või mobiiltelefoninumber. 

Telefoninumbri saab sisestada paigaldaja. Vaadake hooldustehniku menüü „FOR 

SERVICEMAN“ kirjeldust.

Tõrkekoodi lehte kasutatakse selleks, et näidata, et on ilmnenud tõrge või rakendunud 

kaitsefunktsioon, ja tõrkekoodi tähenduse kuvamiseks.

Vajutage nuppu „OK“. Kuvatakse järgmine leht:

Vajutage nuppu „OK“, et kuvada tõrkekoodi tähendus:

  TEAVE

Kokku saab salvestada kaheksa tõrkekoodi.

Parameetrifunktsiooni kasutatakse põhiparameetrite kuvamiseks, parameetrid 

kuvatakse kahel lehel:

Ekraanikuva funktsiooni DISPLAY kasutatakse liidese seadistamiseks:

Sisenemiseks kasutage nuppu „OK“ ja kerimiseks nuppe , , , .

6.8 Tööparameetrite menüü

See menüü on paigaldajale või hooldustehnikule tööparameetrite ülevaatamiseks.

• Valige avalehel MENU > OPERATION PARAMETER (Menüü > Tööparameetrid).

• Vajutage nuppu „OK”. Tööparameetrite jaoks on üheksa allpool kujutatud lehte. 

Kerimiseks kasutage nuppe  .

• Vajutage nuppe # ja #, kui soovite vaadata alluvseadmete tööparameetreid 

kaskaadsüsteemis. Paremas ülanurgas olev aadressikood muutub – „#00“ asemel 

kuvatakse vastavalt „#01“, „#02“ jne.
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  TEAVE

Energiatarbimise parameeter on valikuline. Kui mõnda parameetrit pole vaja 

süsteemis aktiveerida, kuvatakse sellise parameetri juures „--“. Soojuspumba 

võimsus on antud ainult viiteks, seda ei saa kasutada seadme suutlikkuse 

hindamiseks. Anduri täpsus on ±1 °C. Vooluhulgaga seotud parameetrid 

arvutatakse pumba tööparameetrite alusel. Kõrvalekalle on eri vooluhulkade korral 

erinev, suurim kõrvalekalle on 15%. Vooluhulgaga seotud parameetrid arvutatakse 

pumba elektriliste tööparameetrite alusel. Tööpinge on erinev ja kõrvalekalle on 

erinev. Kui pinge on alla 198 V, kuvatakse ekraanil väärtus 0.

6.9 Hooldustehniku menüü

6.9.1 Teave hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ kohta

Hooldustehniku menüüd „FOR SERVICEMAN“ kasutavad paigaldajad ja hooldustehnikud.

• Seadmestiku funktsioonide seadistamine.

• Parameetrite seadistamine.

6.9.2 Hooldustehniku menüü „FOR SERVICEMAN“ avamine

Valige MENU > FOR SERVICEMAN (Menüü > Hooldustehnikule). Vajutage nuppu „OK”.
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• Hooldustehniku menüüd „FOR SERVICEMAN“ kasutavad paigaldajad ja hooldustehnikud. 

See menüü EI ole ette nähtud majaomanikule seadme seadistuse muutmiseks.

• Seetõttu on vajalik salasõnaga kaitsmine, et hoida ära volituseta juurdepääs 

hooldusseadistusele.

• Parool on 234.

6.9.3 Hooldustehniku menüüst „FOR SERVICEMAN“ väljumine

Kui olete kõik parameetrid seadistanud, vajutage tagasinuppu „BACK“, kuvatakse 

järgmine leht:

Hooldustehniku menüüst väljumiseks valige „YES“ („Jah“) ja vajutage nuppu „OK“.

Pärast hooldustehniku menüüst väljumist lülitub seade välja.

6.10 Võrgu konfi gureerimise juhised

• Juhtmega juhtseade kasutab arukat juhtimist sisseehitatud mooduli kaudu, mis 

võtab vastu rakendusest saadetava juhtsignaali.

• Enne raadiokohtvõrguga (WLAN) ühendamist kontrollige, et teie keskkonnas oleks 

aktiivne ruuter, ja veenduge, et juhtmega juhtseade võtab hästi vastu traadita 

ühenduse signaali.

• Traadita ühenduse levitamisprotsessi ajal vilgub vedelkristallekraanil ikoon , mis 

näitab, et toimub võrgu kasutusvalmis seadmine. Pärast protsessi lõpule jõudmist 

jääb ikoon pidevalt põlema.

6.10.1 Juhtmega juhtseadme seadistamine

Juhtmega juhtseadme seadistus hõlmab valikuid „AP MODE“ („Pääsupunkti režiim“) 

ja „RESTORE WLAN SETTING“ („Taasta WLAN-i seadistus“).

• WLAN-i aktiveerimine liideses. Valige MENU > WLAN SETTING > AP MODE 

(Menüü > WLAN-i seadistus > Pääsupunkti režiim).

Vajutage nuppu „OK“, kuvatakse järgmine leht:

Liikuge nuppudega  ja  valikule „YES“ („Jah“), vajutage nuppu „OK“, et valida 

pääsupunkti režiim. Valige ka mobiilseadmes vastav pääsupunkti režiim ja jätkake 

seadistamist rakenduse viipade kohaselt.

  HOIATUS!

Kui pärast pääsupunkti režiimi sisestamist puudub ühendus mobiiltelefoniga, 

vilgub vedelkristallekraanil 10 minuti vältel ikoon  ja seejärel kaob.

Kui ühendus mobiiltelefoniga on olemas, jääb ikoon pidevalt ekraanile.

• WLAN-i seadistuse taastamine liideses. Valige MENU > WLAN SETTING > RESTORE 

WLAN SETTING (Menüü > WLAN-i seadistus > Taasta WLAN-i seadistus).

 Vajutage nuppu „OK“, kuvatakse järgmine leht:

Liikuge nuppude  ja  abil valikule „YES“ („Jah“). Vajutage WLAN-i seadistuse 

taastamiseks nuppu „OK“. Ülalkirjeldatud toimingu järel lähtestatakse traadita 

ühenduse konfi guratsioon.

• Pääsupunkti režiim WLAN-iga ühenduse loomiseks:

6.11 SN VIEW – seerianumbri kuva
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7   MENÜÜSTRUKTUURI ÜLEVAADE

MENU
OPERATION MODE
PRESET TEMPERATURE
DOMESTIC HOT WATER(DHW)
SCHEDULE
OPTIONS
CHILD LOCK
SERVICE INFORMATION
OPERATION PARAMETER
FOR SERVICEMAN
WLAN SETTING

DISINFECT
CURRENT STATE
OPERATE DAY
START

SILENT MODE
CURRENT STATE
SILENT LEVEL
TIMER1 START

HOLIDAY AWAY
CURRENT STATE
DHW MODE
DISINFECT
HEAT MODE
FROM
UNTIL

HOLIDAY HOME
CURRENT STATE
FROM
UNTIL
TIMER

DISPLAY
TIME
DATE
LANGUAGE
BACKLIGHT
BUZZER
SCREEN LOCK TIME
SMART GRID RUNNING TIME

OPTIONS
SILENT MODE
HOLIDAY AWAY
HOLIDAY HOME
BACKUP HEATER

CHILD LOCK
COOL/HEAT TEMP. ADJUST
COOL/HEAT MODE ON/OFF
DHW TEMP. ADJUST
DHW MODE ON/OFF

SERVICE INFORMATION
SERVICE CALL
ERROR CODE
PARAMETER
DISPLAY

FOR SERVICEMAN
DHW MODE SETTING
COOL MODE SETTING
HEAT MODE SETTING
AUTO MODE SETTING
TEMP.  TYPE SETTING
ROOM THERMOSTAT 
OTHER HEATING SOURCE
HOLIDAY AWAY SETTING
SERVICE CALL
RESTORE FACTORY SETTINGS
TEST RUN
SPECIAL FUNCTION
AUTO RESTART
POWER INPUT LIMITATION
INPUT DEFINE
CASCADE SET
HMI ADDRESS SET

OPERATION PARAMETER

SCHEDULE
TIMER
WEEKLY SCHEDULE
SCHEDULE CHECK
CANCEL TIMER

OPERATION MODE
HEAT
COOL
AUTO

PRESET TEMPERATURE
PRESET TEMP.
WEATHER TEMP. SET
ECO MODE

DOMESTIC HOT WATER(DHW)
DISINFECT
FAST DHW
TANK HEATER
DHW PUMP

WLAN SETTING
AP MODE
RESTORE WLAN SETTING

TIMER1 END

SN VIEW

SN VIEW
HMI
IDU  
ODU
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Tabel 1. Kütte madala temperatuuri seadistuse keskkonnatemperatuuri kõver

Tabel 2. Kütte kõrge temperatuuri seadistuse keskkonnatemperatuuri kõver
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Automaatne seadistuskõver

Automaatne seadistuskõver on üheksas kõver, arvutamine toimub järgmiselt:

Olek: kui juhtmega juhtseadme seadistuses on T4H2 < T4H1, siis vahetage nende väärtused. Kui T1SETH1 < T1SETH2, siis vahetage nende väärtused.

Tabel 3. Jahutuse madala temperatuuri seadistuse keskkonnatemperatuuri kõver



28

7   MENÜÜSTRUKTUURI ÜLEVAADE

Paigaldus- ja kasutusjuhend – Prima juhtseade © Kõik õigused on kaitstud – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Tabel 4. Jahutuse kõrge temperatuuri seadistuse keskkonnatemperatuuri kõver

Automaatne seadistuskõver

Automaatne seadistuskõver on üheksas kõver, arvutamine toimub järgmiselt:

Olek: kui juhtmega juhtseadme seadistuses on T4C2 < T4C1, siis vahetage nende väärtused. Kui T1SETC1 < T1SETC2, siis vahetage nende väärtused.
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