Diaľkové ovládanie Telestart T100HTM
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UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V –
všeobecná časť.
Použitie :
Zobrazovací režim
Obsluha systému Telestart T100 HTM je usporiadaná tak že pomocou tlačítok ◄►možno prepínať
medzi zobrazeniami informácií.
Ak nie je behom 6 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, systém Telestart T100 HTM sa vráti do
pôvodného stavu.
Nastavovací režim
Súčasným stlačením tlačidiel ON a OFF možno prejsť zo zobrazovacieho režimu do nastavovacieho
režimu. Príslušný symbol začne blikať.
Ak nebude stlačené behom 20 sekúnd žiadne tlačidlo, nastavovací režim sa automaticky ukončí.
Nastavenie možno meniť stláčaním tlačidiel ◄►.
Súčasným stlačením tlačidiel ON a OFF sa režim ukončí a uložia sa novo nastavené hodnoty.
Zobrazenie rádiového prenosu
Počas rádiového prenosu medzi systémom Telestart T100 HTM a nezávislým
kúrením sa rádiový prenos zobrazuje symbolom
displeja.

v ľavom hornom rohu

Otvorenie priehradky pre batérie
1.
Opatrne ohnite smerom von obe ploché spony (pozor, nebezpečenstvo zlomenia)
2.
Stiahnite veko smerom dole

Zobrazenie stavu batérie
Batéria plne nabitá

bez symbolu batérie

Batéria takmer vybitá

Batéria vybitá
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Zmena aktivovaného okamihu odjazdu

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Pri zmene aktivovaného okamihu odjazdu sa musí aktívny okamih odjazdu najskôr deaktivovať (viď
deaktivácia okamihu odjazdu).
Potom možno nastaviť nový okamih odjazdu (viď zobrazenie okamihu odjazdu, jeho nastavenie a
aktivácia)

Vysielač podržte vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačte tlačidlo ON, až kým sa
nerozsvieti LED dióda (cca 1 sekunda).
Signál bol prijatý a kúrenie/ventilátor vozidla je
zapnutý. Ukazovateľ na displeji zobrazuje
kontrolu zapnutia, symbol režimu
a zostávajúcu dobu prevádzky kúrenia/
vetrania

Zobrazenie a zmena stupňa komfortu
1. 3x stlačte tlačidlo ◄ :
Zmena
2. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, bliká ukazovateľ

Signál nebol prijatý. Zmeňte polohu a
zopakujte zapnutie ešte raz.

3. Tlačidlami ◄► vyberte stupeň komfortu :

4. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, stupeň komfortu je nastavený.

UPOZORNENIE
Pri aktivovanom okamihu odjazdu
potrebné deaktivovať okamih odjazdu.

Kontrolka zapnutia zhasne
po uplynutí doby zapnutia
po vypnutí ovládaním Telestart

nemožno meniť stupeň komfortu. Najskôr je
UPOZORNENIE
V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládací prvok kúrenia
vozidla do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory
s plynulou reguláciou výkonu je potrebné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.
Vypnutie kúrenia alebo vetrania
1.Stlačte tlačidlo OFF (asi na 1 sekundu), až sa objaví symbol:

2. Zhasne symbol

alebo

: Signál nebol prijatý. Zmeňte polohu a zopakujte vypnutie ešte raz.
Vypnutie tlačidlom
Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením
tlačidla.
Zapnutie alebo vypnutie tlačidlom
Prevádzka kúrenia alebo vetrania je signalizovaná na tlačidle.
UPOZORNENIE
Pri zapínaní tlačidlom sa aktivuje režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie) a doba prevádzky, ktorá
bola použitá pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T100 HTM.
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Prihlásenie diaľkového ovládania
1.
2.
3.
4.

Vložiť batériu do vysielača.
Vytiahnuť poistku 1A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušiť napájanie).
Počkať minimálne 5 sekúnd.
Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „OFF“ na diaľkovom
ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
5.
Prihlásenie je tým ukončené.
Tým istým spôsobom je možné prihlásiť aj druhý a tretí vysielač.

Zobrazenie a nastavenie času
1. 1x stlačte tlačidlo ► :

2. Stlačte tlačidlo ON a OFF, bliká symbol :

3. Nastavte čas pomocou tlačidiel ◄► :
4. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, čas je nastavený.
Nastavenie režimu prevádzky
Kúrenie Vetranie -

1. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF bliká symbol :
2. Pomocou tlačidiel ◄► nastavte režim :
3.Súčasne stlačte tlačidlá ON a OFF a režim je nastavený
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Zapnutie pomocou hodín
Prevádzka je signalizovaná na displeji hodín. Podsvietenie displeja svieti.
HTM Heating Time Managment (časový manažment kúrenia)
UPOZORNENIE
Pri zapínaní tlačidlom sa vždy zvolí režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie), a doba prevádzky,
ktorá bol použitá pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T100 HTM.
Dobu kúrenia je však možné nastaviť aj na hodinách.
Vypnutie pomocou hodín
Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť dvojnásobným
stlačením tlačidla pre kúrenie na hodinách.

Časový manažment kúrenia umožňuje automatické predohrev vozidla ku zvolenému okamihu
odjazdu (neplatí pre vetranie).
Funkcia určuje nastavením dobu kúrenia.
Vnútornú teplotu vozidla, ktorá bude dosiahnutá v okamihu odjazdu, možno ovplyvniť voľbou
stupňa komfortu (C1 – C5).
C1 – nižší stupeň tepelnej pohody (krátka doba kúrenia)
C5 – vyšší stupeň tepelnej pohody (dlhá doba kúrenia)
Okamih odjazdu môže byť aktivovaný 24 hodín vopred.
Nastavenie a aktivácia okamihu odjazdu vozidla

Zistenie a nastavenie doby zapnutia
Dobu zapnutia nezávislého kúrenia alebo ventilátora vozidla možno nastavovať na vysielači
v 10minútových krokoch. Doba zapnutia je z výroby nastavená na 30 minút.

1. 2x stlačte tlačidlo ◄

:

2. Stisknite súčasne tlačidlá ON a OFF, bliká symbol :
UPOZORNENIE
V záujme predídenia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas
zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť
dobu kúrenia /vetrania na 30 minút.

3. Tlačidlami ◄► nastavte okamih odjazdu :
4. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF , okamih odjazdu je nastavený.
Aktivácia

1. 4x stlačte tlačidlo ►:
2. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, bliká symbol :

UPOZORNENIE
Okamih odjazdu je možné aktivovať len v ponuke Okamih odjazdu.
Pri iných položkách menu sa nezávislé kúrenie zapne priamo.

3. Tlačidlami ◄► nastavte dobu zapnutia
4. Súčasne stlačte tlačidlá ON a OFF, doba zapnutia je nastavená.

Prístroj Telestart podržte zvisle smerom nahor.
Stlačte tlačidlo ON (na cca 1 sekundu),
až sa zobrazí nasledujúci symbol :

Zobrazenie teploty (informácie z príjmača)
1. 2x stlačte tlačidlo ► :

: tento symbol je zobrazený v tom prípade, ak signál nebol prenesený bez chyby.
Zmeňte polohu a zopakujte operáciu ešte raz.
Deaktivácia okamihu odjazdu

Symbol
alebo
je v prevádzke.

sa zobrazí len v prípade, že nezávislé kúrenie/vetranie ventilátora vozidla

UPOZORNENIE
Zobrazená teplota zodpovedá teplote vnútorného priestoru vozidla v blízkosti teplotného
snímača. Pri silných výkyvoch teploty môže dochádzať k oneskorenenému zobrazeniu
skutočnej teploty.

1. 2x stlačte tlačidlo ◄ :
2. Stlačte tlačidlo OFF (na cca 1 sekundu), až sa zobrazí nasledujúci symbol :
Signál bol prijatý
symbol zhasne.

a okamih

odjazdu

bol

deaktivovaný,

: tento symbol je zobrazený v tom prípade, ak signál nebo prenesený bez chyby.
Zmeňte polohu a zopakujte operáciu ešte raz.
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