Zmeniť režim
Stlačiť tlačidlo set.
Stlačiť tlačidlo set ešte raz a držať stlačené.
Zobrazí sa naposledy navolený režim (vyhrievanie alebo vetranie).
Dodatočným stlačením tlačidla „vpred“ ► alebo „späť“ ◄ je možné zmeniť režim medzi vyhrievaním
a vetraním.
UPOZORNENIE:
Zmena režimu je možná len pri určitých verziách kúrení.
Naprogramovanie začiatku vyhrievania príp. vetrania
Stlačiť tlačidlo set.
Stlačiť v priebehu 10 sekúnd tlačidlo „vpred“ ► alebo „späť“ ◄, pokiaľ sa na displeji nezobrazí
požadovaný čas začiatku vyhrievania / vetrania.
Ak je požadované iné číslo programu, tak je potrebné v priebehu tých istých 10 sekúnd stlačiť tlačidlo
set.
Prednastavenia z výroby
Čas predvoľby 1
6:00
Čas predvoľby 2
16:00
Čas predvoľby 3
22:00
UPOZORNENIE:
Nastavenia z výroby sa zadaním nových časov prepíšu. Predvolené časy ostanú uložené až do
nasledujúcej zmeny. Nastavenia z výroby sa obnovia opäť vtedy, keď sa hodiny odpoja od napätia vo
vozidle.
Deaktivovanie prednastaveného času
Krátko stlačiť tlačidlo set.
Navolenie naprogramovaného času predvoľby
V priebehu 10 sekúnd neustále stláčať tlačidlo set, až pokiaľ sa nezobrazí číslo programu so
želaným predvoleným časom.
Aktívny režim (vyhrievanie alebo vetranie) a číslo programu blikajú.
Nastavenie doby zapnutia
Stlačiť a držať stlačené tlačidlo set. Potom stlačiť tlačidlo „vpred“ ► alebo „späť“ ◄. Zobrazí sa čas
a symbol hodín.
Ešte raz stlačiť a držať stlačené tlačidlo set. Potom tlačidlo „vpred“ ► alebo „späť“ ◄. Zobrazí sa
prednastavená doba zapnutia a blikajú symboly vyhrievania a vetrania.
Nastaviť dobu zapnutia pomocou tlačidiel „vpred“ ► alebo „späť“ ◄.
Nastavená doba zapnutia sa uloží, ak niekoľko sekúnd nie je zatlačené žiadne tlačidlo alebo
stlačením tlačidla set.

Nastavenie zvyšnej doby zapnutia
Pri aktívnom režime vyhrievania, príp. vetrania je možné pomocou tlačidiel „vpred“ ► alebo „späť“ ◄
zmeniť aktívnu ostávajúcu dobu v rozmedzí od 10 až 60 minút.

Hodiny s predvoľbou 1533
Návod na obsluhu a údržbu
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UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V –
všeobecná časť.
Všeobecne
Čas zapnutia kúrenia je možné nastaviť
presne na minúty až 24 hodín dopredu.
Je možné naprogramovať 3 časy
zapnutia kúrenia, z ktorých môže byť
aktivovaný iba jeden.
Dĺžku zapnutia je možné voľne zvoliť od
10 do 60 minút.
Ovládanie
Ovládanie hodín je vytvorené tak, že pri
rýchlo blikajúcich symboloch sa nachádzate v režime nastavovania. Ak sa v priebehu 5 sekúnd
nestlačí žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží. Ak sa podržia tlačidlá ◄ a ► dlhšie ako na 2
sekundy, aktivuje sa zrýchlené nastavovanie.
Zapnutie
Manuálne: tlačidlom „Zap./vyp. kúrenia“
Na displeji sa zobrazí doba vyhrievania a symbol prevádzky kúrenia.
Doba vyhrievania zmizne po 10 sekundách.
Automaticky: pri dosiahnutí predprogramovaného času začiatku vyhrievania príp. vetrania.
V zobrazovacom poli sa zobrazí číslo programu a symbol režimu vyhrievania príp. vetrania.
Vypnutie
Manuálne: stlačením tlačidla „Zap./vyp. kúrenia“
Automaticky: po uplynutí nastavenej doby zapnutia. Na konci tejto doby zobrazovacie pole zhasne.
Nastavenie času
Túto funkciu nie je možné používať pri aktívnom režime vyhrievania príp. vetrania.
Stlačiť tlačidlo set a držať stlačené. Potom stlačiť tlačidlo „vpred“ ►, alebo „späť“ ◄.
Zobrazí sa čas a symbol hodín bliká.
Nastaviť čas pomocou tlačidiel „vpred“ ►, alebo „späť“ ◄. Nastavený čas sa automaticky uloží, ak
niekoľko sekúnd nie je zatlačené žiadne tlačidlo alebo stlačením tlačidla set.
Zobrazenie času
Stlačiť tlačidlo „vpred“ ► alebo „späť“ ◄.
Ak je kúrenie / vetranie práve v prevádzke, zobrazí sa zostávajúci čas zapnutia.
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