Skrócona instrukcja obsługi
Moduł obsługi TopTronic® E living easy

Odpowiedzialność za energię i środowisko
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Elementy obsługi/przyciski wyświetlane są na biało na czarnym tle, lub na czarno na
białym tle. Z kolei elementy wyświetlacza są kolorowe.

Lp. Symbol
1

Znaczenie/funkcja

Lp. Symbol

Znaczenie/funkcja

Aktualna temp. pokojowa

6

Nieobecność

Wyświetlenie aktualnej temperatury
pokojowej

2

Przyciski plus/minus

Do szybkiego przełączania w przypadku
kilkugodzinnej nieobecności
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Ustawianie wymaganej temperatury
pokojowej (strona 2)

3

Aktywny program podstawowy
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Więcej programów
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Przyjęcie
Wieczorem przychodzą goście i
chcesz przedłużyć czas ogrzewania

Menu główne

Dioda LED stanu roboczego
Element wyświetlacza – bez obsługi

Ustawianie trybu roboczego
(Czuwanie, Urlop do..., Stały,
Ekonomiczny itp. - strony 2 i 3)
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Przywołanie informacji o wytwornicy
ciepła, wodzie ciepłej i obiegu
grzewczym
Opis menu i wszystkich funkcji
(strona 4)

Wyświetlanie aktywnego trybu roboczego
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Obszar informacyjny

10

Wyświetlenie komunikatu
alarmowego
Wybór i wyświetlanie
komunikatów alarmowych

1

Ustawianie temp. pokojowej

Programy podstawowe
(Urlop do, Czuwanie, Tydzień 1 itp.)

Wybrać plus (+) lub minus (-).

Wybrać "Więcej programów".

Wybrać kilkukrotnie ( +/– ), aby
ustawić pożądaną temp. pokojową.

Wybrać wymagany program podstawowy.

Temperatura pokojowa rośnie/spada.

Nowy program podstawowy jest aktywny.

Aktualna temp. pokojowa – rośnie lub
spada do pożądanej temp. pokojowej

Nowy aktywny
program podstawowy
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Przyjęcie, nieobecność

Wybrać Przyjęcie lub Nieobecność.

Możliwe zastosowanie i działanie

Wieczorem przychodzą goście.
• Proces ogrzewania zgodnie z wprowadzoną
temperaturą pokojową do końca wprowadzonego
okresu czasu (czas trwania)

Pożądany czas trwania i temperatura pokojowa
ustawić (+/-) i zatwierdzić przyciskiem OK.

Po południu wychodzisz z domu i wrócisz dopiero
późnym wieczorem.
• (Ograniczony) proces ogrzewania zgodnie z
pożądaną temp.
pokojową do końca wprowadzonego okresu
czasu (czas trwania)

Uwaga
Ustawianie temperatury pokojowej,
zmiana programów dziennych i
wybór programów "Przyjęcie do"
oraz "Nieobecność do" są możliwe
tylko w programach podstawowych
Tydzień 1 i Tydzień 2. Więcej
informacji
na
temat
modułu
sterowania TopTronic® E znajduje
się w instrukcji obsługi Hoval.

Program "Przyjęcie" jest aktywny.
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Opis menu głównego
4
Informacje

- Wybór obszaru informacyjnego
Szczegółowy wybór wytwornicy
ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej
wody
- Obszar informacyjny
-

-

Nastawa temperatury pokojowej
Wybór programu dziennego
Wyświetlanie aktywnych cykli
przełączania

-

Wybór programu podstawowego

Temperatura pokojowa/
program dzienny

Program podstawowy
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Emisja
Pozycja menu przeznaczona
wyłącznie dla inżyniera
(tylko dla
technika instalacji
grzewczych)
Analiza

Wizualizacja
Obiegi
grzewcze

Woda ciepła

Programy
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System

Obszar
informacyjny

Nieaktywny element menu

- Wyświetlenie następnej wymaganej
konserwacji/czyszczenia/serwisowania

- Wybór obszaru informacyjnego
- Szczegółowy wybór wytwornicy
ciepła, obiegu grzewczego, ciepłej
wody, systemu solarnego itd.
- Obszar informacyjny

- dla systemów kolektorów
słonecznych
- Pożądana temperatura pokojowa
- Wybór programu podstawowego
- Wybór programu dziennego
- Cykle przełączanie temperatury
pokojowej

Nieaktywny element
menu

- Wybór obiegu grzewczego/ ciepłej wody
- Szczegółowy wybór obiegu grzewczego/
ciepłej wody
- Dostosowanie programów tygodniowych
- Dostosowanie programów dziennych
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Uruchomienie

Tylko dla technika instalacji
grzewczych

Aktualizacja

Tylko dla technika instalacji
grzewczych

Zasilanie

Wpływ prognozy pogody na ogrzewanie.
Funkcja aktywna tylko przy połączeniu
Zdalnym.

- - Wpisywanie numeru PIN
Poziom użyt.
z poziomu użytkownika
(tylko dla technika
instalacji
grzewczych)
Serwis

Pozycja menu wyłącznie
dla inżyniera systemów
grzewczych

Tryb ręczny
(tylko dla technika
instalacji grzewczych)

Prezentacja

Nieaktywny element menu

- Język
- Schemat kolorystyczny
- Ekran startowy
- Podświetlenie
- Czas do przejścia w tryb czuwania
- Czas wyświetlania do przejścia w tryb
czuwania
- Autoryzacja
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