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Návod na zmenu hodnôt v automatickom programe nastavenom výrobcom
1. Stlačte tlačítko .  Ak je aktivovaný program TÚV, vyberte symbol radiátor pomocou tlačítok a potvrdte

s tlačítkom . 6 denný časový režim začne blikať. DEŇ 1 ktorý je ukázaný v boxu a indikuje čas dňa 1
(Pondelok) a môžeme modifikovať.

2. Zatlačte tlačítko .Hodnota hodín a minút začne blikať a pomocou tlačítka meníme čas zopnutia
po krokoch 10 minút. Takto meníme hodnotu hodín a minút.

3. Zatlačte tlač ítko . Hodnota izbovej teploty začne blikať. Pomocou tlačítiek meníme hodnotu teploty 
po kroku 0.1°C. Takto meníme hodnotu teploty.

4. Zatlačte tlačítko . 6 dňová hodnota začne blikať 
5. Pomocou tlačítka na displeji prejdeme na skupinu 2 z DŇA 1 (Pondelok) a opakujte kroky od 2 do 4 
6. Zvyšné skupiny 3, 4, 5 alebo 6 vyberáme pomocou tlačítiek a opakujeme uvedenú o p eráciu od kroku 5.  
7. Môžete nastaviť program pre nasledujúci deň:
a. Zatlačením tlačítka sa zobrazí na displeji DAY 2. Tiež môžete program opakovať od kroku 2 do 6.

b. Môžete kopírovať program z pondelka na ďalší deň pomocou tlačítka . Takýmto spôsobom okopírujeme . 
program na celý týždeň pomocou tlačítka .

Upozornenie! Ak nastavíte program, je zrejmé, že čas zopnutia v skupinách bude rozdielny

Individuálne naprogramovanie

Pondelok Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

Začiatok
Nastavená teplota

Utorok Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6
Začiatok
Nastavená teplota

Streda Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6
Začiatok
Nastavená teplota

Štvrtok Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6
Začiatok
Nastavená teplota

Piatok Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6
Začiatok
Nastavená teplota

Sobota Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

Začiatok
Nastavená teplota

Nedeľa Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6
Začiatok
Nastavená teplota

Krok 5. Výber režimov

Režim OFF - - Ak nepotrebujete používať kotol v prevádzkovom režime (funkcia prázdniny) alebo ak potrebujete 
vypnúť vykurovanie, pomocou tlačítiek dosiahneme zobrazenie symbolu .
systému bude vypnuté OFF a bude zopnuté len ak priestorová teplota klesne na 5°C:je zopnutá protimrazová
ochrana kotla. Ak je kotol vybavený externým zásobníkom na teplú úžitkovú vodu v režime OFF nebude 

Letný režim kotla - Ak potrebujete vypnúť vykurovanie, ale je nutná produkcia teplej úžitkovej vody potom 
tlačítkom zobrazíme symbol .
klesne pod 5°C: je aktívna ochrana proti zamrznutiu . Bez ohľadu na typ kotla bude kotol produkovať TÚV.

Zimný režim kotla Aktivovať vykurovací režim a obnoviť činnosť kotla na zimný režim pomocou
na displeji sa zobrazí symbol . Bez ohľadu na typ kotla bude kotol produkovať TÚV a vodu do ÚK.

Automatický zimný vykurovací režim (zimný režim) Tlačítkom zobrazíme symbol na displeji.
Diaľkové ovládanie bude pracovať automaticky podľa týždenného programu so 6 časovými sekciami: 
čas zopnutia sa zobrazí v uvedenej sekcii. Ak v sekcii nie je zobrazená, to znamená, že aktuálny čas je medzi 
00:00 hod a čas zopnutia v sekcii 1.

Zmena hodnoty izbovej teploty - V automatickom režime izbovú teplotu meníme pomocou tlačítka na diaľkovom 
ovládaní v krokoch o hodnotu 0.1°C . Ak podržíme tlačítko zatlačené hodnota teploty sa mení
v rýchlejších krokoch. Túto funkciu indikuje na displeji symbol blikajúci; bude zrušený ďaľšiou časovou zmenou

Manuálny vykurovací režím (zimný režim) - Diaľkové ovládanie bude fixovať nastavenú teplotu, pomocou
tlačítka sa zobrazí symbol na displeji (6 časových sekcií nebude zobrazených na displeji). Nastavujeme
hodnotu teploty talčítkami v krokoch po 0.1°C. Ak podržíme tlačítko zatlačené, hodnota sa mení 
rýchlejšie. Manuálny režim bude aktívny, pokiaľ nezvolíme iný režim činnosti 

Krok 6. Vykurovanie - teplá úžitková voda, nastavenie

Vykurovanie- - Zatlačením : sa na displeji zobrazí nastavená teplota vody vo vykurovacom režime.
Tlačítkami meníme hodnotu v krokoch o 1°C. Pomocou toho istého tlačítka opustíme menu.

Teplá úžitková voda - Zatlačením tlačítka sa na displeji zobrazí nastavená teplota teplej úžitkovej vody, 
pomocou tlačítiek na DO meníme hodnotu v krokoch o 1°C. Pomocou toho istého tlačítka opustíme menu.

ŠPECIÁLNALNE FUNKCIE
Funkcia Prázdniny
Funkcia prázdniny umožňuje užívateľovi vypnúť vykurovací režim (aj produkciu ohrevu teplej úžitkovej vody vrátane
zásobníku) na definovanú časovú periódu v rozsahu od 1 hodiny do 45 dní, nastaviteľné po kroku 1 hodiny.
Táto funkcia umožňuje šetriť energiu v našej dlhšej neprítomnosti, ak sa skončí doba dovolenky, prepne kotol do pracovného režimu.
Vykurovací režim sa aktivuje v prázdninovom režime len v tom prípade, ak izbová teplota klesne pod 5 °C
Nasledujúce inštrukcie pre aktiváciu prázdninového režimu:

1 . Zatlačte tlačítko . Symbol začne blikať a hodiny a minúty sa zobrazia na displeji v tvare od -00:01, 
čo je čas do skončenia funkcie prázdniny . 

2 . Tl ačítkami nastavíte potrebný čas až do ukončenie funkcie prázdninový režim po krokoch (-00:01 
znamená 1 hodina; -45:00 znamená 45 dní). Ak podržíme tlačítko zatlačené, hodnota sa mení rýchlejšie .

3. Počas Prázdninového režimu sa na displeji zobrazuje čas do ukončenia prázdninového režimu.

Na zrušenie funkcie prázdninový režim zatlačte alebo ľubovoľné tlačítko nesúvisiacim s daným režimom.

1 OFF, leto-zima režim/reset porúch, tlačítko 
výberu režimov

2 Vykurovanie automat / ručné
3 Programovanie vykurovania a režimu TÚV
4 Nastavenie času dátum
5 Nastavenie teploty vykurovacej vody
6 Nastavenie teploty úžitkovej vody
7 Info režim / programovací režim
8 Režim prázdniny / kopírovanie režimov 

dňa
9 Ručné zníženie izbovej tepoty
10 Ručné zvyšovanie izbovej teploty
11 Vykurovací režim-časové pásmo
12 Deň v týždni
13 Hodiny a minúty
14 Režim OFF 

15 Ručný režim vykurovania
16 Automatický režim vykurovania
17 Prázdninový režim
18 Horák a zobrazenie výkonu kotla
19 Letný režim
20 Režim výroby TÚV
21 Zimný režim
22 Režim vykurovanie
23 Chybové hlásenie
24 Izbová teplota
25 Protimrazová ochrana
26 Vonkajšia teplota (len s pripojenou vonkajšou sondou,

optimálne)
27 Vybitie batérie 
28 Bliká : Hľadanie synchronizácie.

Trvale zobrazený: RF komunikácia bez závad

Pohľad na diaľkové ovládanie RF 

Pohľad na mostík

1 - Ľavá LED

2 - Tlačítko režimu TEST 

3 - Pravá LED

KONFIGURÁCIA A AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA V 6 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

Krok 1. Inštalácialácia bloku (RF MOSTÍKA)
Uistite sa, že RF mostík je elektricky prepojený s elektrickou doskou kotla. Ľavá LED musí 3 krát rýchlo prebliknúť
každé 2 sekundy.

Step 2. Inštalácia monočlánkov (RF DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE)
Upozornenie: Nasledujúce pokyny platia inštalujete RF diaľkové ovládanie prvý raz, alebo
ak sa na displeji RF diaľkovom ovládaní zobrazí symbol ,alebo displej je vypnutý (žiaden symbol ani čísla). 
Ináč pokračujeme priamo krokom 3: Korekcia a nastavenie času a dňa.

Inštalácia monočlánkov:
1. Odstráňte predný panel zatlačením v mieste A a B ako je ukázané na obrázku pre prístup k monočlánkom.

2. Vložte dva 1.5V AA LR6 alkalické monočlánky do RF diaľkového ovládania, dbajte na správne vloženie monočlánkov
(zobrazené v prednej časti).

3. Predný panel vložte naspäť. (Uistite sa o správnom vložení predného panela aby na zadnom panely boli korektne spojené
kontakty).

4. Čakajte: nastavuje sa synchronizácia medzi RF diaľkovým ovládaním a RF mostíkom. Operácia sa ukončí, ak symbol ( )
zobrazovaný na displeji RF diaľkového ovládania prestane blikať. Ak nie, vyberte monočlánky z ovládača a opakujte kroky 
1 a 2:ak je to nevyhnutné zmenšite vzdialenosť medzi RF DO a RF mostíkom z dôvodu spoľahlivej RF komunikácie.

Krok 3. Nastavenie času a dňa v týždni
1. Pomocou tlačítka . Dátum začne blikať. Pomocou nastavíme správny deň v týždni.

Deň 1 korešponduje s pondelkom, deň 7 korešponduje s nedeľou.
2. Pomocou tlačítka . Hodnota hodín začne blikať. Pomocou nastavíme hodnotu hodín od 00 do 23.

3. Pomocou tlačítka . Hodnota minút začne blikať. Tlačítkami nastavíme správnu hodnotu minút
od 00 do 59.

4. Pomocou tlačítka .

Krok 4. Nastavenie automatického týždenného programu
Ak nastavujete čas a deň v týždni, automaticky sa na diaľkovom ovládaní nastaví automatický program.
Vykurovací program má 6 denných časových intervalov pre hodnoty teploty očíslovaných od 1 do 6.
Hodnotu času môžeme nastaviť medzi 00:00 a 24:00 v krokoch po 10 minút. Každá hodnota teploty môže
byť nastavená medzi 7°C a 32.5°C v krokoch po 0.1°C. Môžete teda v programe kombinovať čas a teplo-
automatického programu je následovné:

Od pondelku do piatku Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

Začiatok 06:30 08:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Nastavená teplota 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C

Od pondelku do piatku B a nd 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

Začiatok 08:00 10:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Nastavená teplota 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 16°C
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ukončíme nastavovanie.

Vykurovanie 

ohrev aktívny;

Vykurovací režim bude aktivovaný ak teplota izbová 

v následujúcom sektore.
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Výber zobrazovania teploty

Pomocou nasledujúcich inštrukcií je možné na ovládaní nastaviť zobrazovanie teploty v °C alebo v °F.
1. Zatlačte tlačítko na 3 sekundy. 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.
3. Zatlačte tlačítko 7 krá.t .  4. Na d i s p l e j i s a z o brazí parameter P6.

Nastavením na 0 sa teplota bude zobrazovať v °C.

Nastavením na 1 a teplota bude zobrazovať v °F.

5. Tlačítkom sa vrátime do menu.

Korekcia izbovej teploty

Pomocou nasledujúcich inštrukcií je možné previesť korekciu izbovej teploty medzi - 2°C a + 2°C v kroku po 0.1°C .
1. Zatlačte tlačítko na 3 sekundy. 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.

3. Zatlačte tlačítko 8 krá.t.. 4. Na displeji sa zobrazí parameter P7.

Pomocou tlačítiek meníme daný parameter po 0.1°C.
5. Tlačítkom sa vrátime do menu.

Pripojenie telefonu

Normálna prevádzka diaľkového ovládania je zabezpečená tak dlho, ako telefonický kontakt ostáva odpojený.
Zopnutie tohoto kontaktu, indikované na displeji symbolom (),môžete pomocou diaľkového ovládania spínač kúrenia
vypnúť alebo dosiahnúť teplotu miestnosti na predom stanovenú hodnotu.
Pomocou nasledujúcich inštrukcií je možné naprogramovať dve funkcie.

1. Zatlačte tlačítko na 3 sekundy. 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.
3. Zatlačte tlačítko 9 krá.t. 4. Na displeji sa zobrazí parameter P8.

Nastavením na 0 vypneme vykurovanie, keď kontakt riadiacej jednotky je zopnutý. 
Nastavením na 1 na reguláciu izbovej teploty na predom nastavenú hodnotu, (podľa 

parametra P9),keď kontakt diaľkového ovládania je zopnutý.
5. Zatlačte tlačítko . 6. N a d i s p leji sa zobrazí parameter P9.

Nastavte hodnotu izbovej teploty tak, že diaľkové ovládanie bude mať kontakt zopnutý, (ak parameter P8 je 
nastavený na 1), pomocou tlačítiek po 0.1°C. Ak podržíme tlačítko zatlačené, hodnota sa bude
meniť rýchlejšie.

7. Tlačítkom sa vrátime do menu.

Modifikácia pracovného režimu diaľkového zariadenia na zopnutie alebo rozopnutie telefónneho kontaktu sa môže
uskutočniť v maximálnom čase 120 sekúnd.
ĎALŠIE FUNKCIE

Informčné menu
Diaľkové ovládanie môže koncovému užívateľovi poskytnúť informácie o stavu kotla. Vždy pri zatlačení tlačítka sa cyklicky 
zobrazujú nasledujúce informácie:
T1 - Teplota vody na výstupe vykurovacieho okruhu
T2 - Teplota teplej úžitkovej vody
T3 - Teplota vody na výstupe vykurovacieho okruhu (len kotol so senzorom) 
T4 - Dodávaná hodnota vykurovacej vody do systému vypočítaná diaľkovým ovládaním
P5 - Aktuálny výkon horáka
F6 - Aktuálne otáčky ventilátora (len kondenzačný kotol)
F7 - Aktuálny prietok TÚV (ak je inštalovaný snímač prietoku) 
P8 - Aktuálny tlak systému ÚK (kotol so snímačom tlaku)
v - verzia software diaľkového ovládania

Pomocou ľubovoľného tlačítka opustíme menu.

Výpadok napájania
V tomto prípade mostík RF prestane pracovať, pretože je napájaný z elektrickej karty kotla.

Symbol ( ) zobrazený na displeji diaľkového ovládania začne blikať. Ak sa napájanie obnoví do 2 minút, symbol
prestane blikať a RF komunikácia je ihneď aktívna. Ak nie, na displeji sa zobrazí chybový signál E94 a symbol 

: napájenie je obnovené, je nevyhnutné čakať 15 minút. Vzápätí prestane blikať symbol a komunikácia RF
je opäť obnovená.

Diagnostika
Riadiaca jednotka neustále monitoruje stav kotla a signály poruchových stavov, aktivuje ikonu poruchy a špecifický kód poruchy:
popis poruchových kódov je uvedený v dokumentácií kotla.

Porucha trvalá (indikovaná s písmenom "A"): môžeme odstrániť len stlačením tlačítka RESET; 
alebo iné závady, (indikované s písmenom "F") príčinou prechodných stavov, automaticky sa odstránia, akonáhle sa v kotly obnovia 
normálne pracovné podmienky.

Porucha snímača izbovej teploty
Ak riadiaca jednotka zaznamená poruchu snímača izbovej teploty, je na displeji zobrazený kód poruchy E 92 a . Vykurovanie
sa vypne.

Porucha vonkajšieho snímača teploty
Ak v režime kĺzavej teploty dôjde k závade na vonkajšej teplotnej sonde (voliteľné), na displeji sa zobrazí kód poruchy E93 

a symbol . Nastavenie teploty bude fixné na "Vykurovaciu reguláciu teploty". Na odstránenie poruchy vyresetujte
vonkajšiu sondu alebo deaktivujte kĺzavé riadenie teploty.

INŠTALÁCIA DAĽKOVEJ JEDNOTKY 
Diaľková jednotka RF môže byť inštalovaná na stenu alebo na stôl za predpokladu; ako alternatívna možnosť 
pre montáž na stenu, neskôr je možnosť diaľkové riadenie RF umiestniť na podpore na stôl.

Diaľkovú jednotku RF upevnite na stenu vo výške približne 1.5 m od zeme, na mieste mimo 
vstupných dverí, okien alebo tepelných zdrojov, ktoré by mohli ovplyvňovať jednotku.
Odpojte napájanie kotla pred samotnou inštaláciou. Oddelte prednú časť RF zatlačením so 
skrutkovačom v mieste A a B. Potom upevnite zadnú časť diaľkovej jednotky RF na stenu 
so súborom skrutiek a hmoždiniek dodaných s jednotkou. Nevkladajte monočlánky: pozrite krok
1: Inštalácia bloku a krok 2: Inštalácia monočlánkov.
Vložte predný panel diaľkovej jednotky RF oddelený.

INŠTALĆIA MOSTÍKA RF 
Odpojte napájanie kotla pred samotnou inštaláciou. Oddelte prednú časť RF mostíka zatlačením so 
skrutkovačom v mieste A a B. Potom upevnite zadnú časť mostíka RF na stenu so súborom 
skrutiek a hmoždiniek dodaných s jednotkou, pripojenie dvojlinky vo vnútri naspodu (blízko 
vývodov): s použitím "OT" vývody pre elektrické pripojenie. Ak má byť pripojený telefonický
kontakt (napäťovo volný kontakt) použite vývody "GSM" termináluVložte prednú časť jednotky
mostíka RF.

Použite dvojlinku (2x0.75mm2, max. 2x2.5mm2), uistite sa, ze jeho cesta nie je spoločná so 
silovým vedením. Maximálna dĺžka dvojlinky je 50 m.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A VÝROBNÉ NASTAVENIA
Čas 12:00

Deň 1=Pondelok

Režim činnosti Automatický

Manuálna teplota vykurovania 20°C

Protimrazová ochrana 5°C

CU  Kompenzačná krivka 0=Deaktivovaná

OF Paralelný posuv 30°C

P1 Zapnutie programovania ohrevu úžitkovej vody 0=Deaktivovaný

P2 Funkcia inteligentného zapaľovania 0=Deaktivovaná 

P3 Max. počet časových sekcií v priebehu dňa 6

P4 Vykurovacia minimálna teplota - 

P5 Dopúšťanie systému 0=Deaktivované

P6 Výber zobrazovania teploty 0=°C

P7 Korekcia izbovej teploty 0

P8 Výber vstupu telefonického kontaktu 0=Vypnuté vykurovanie

P9 20°C Manuálna teplota na zopnutie vstupu telefónneho kontaktu

Životnosť monočlánkov 1 rok

EDITOVANIE UŽÍVATEĽSKÝCH PARAMETROV

Kĺzavá teplota - Kompenzačná krivka
Inštaláciou vonkajšej sondy (voliteľné), riadiaci systém môže pracovať s kĺzavou teplotou. Vonkajšia sonda musí byť pripojená 
do elektrickej dosky kotla: podľa návodu ku kotlu. V tomto režime teplota vykurovacieho systému je nastavená podľa vonkajších
poveternostných podmienok za účelom vysokého komfortu a energetickej úspore po celý rok. Obvzlášť, keď na základe vonkajších 
teplotných prírastkov, systém znižuje teplotu vykurovacej vody podľa špecifickej kondenzačnej krivky. S kĺzajúcím riadením 
teploty sa teplota sa vykurovacej vody nastaví prostredníctvom regulácie vykurovania a nastavíme maximálnu dodávanú teplotu 
systému. Je vhodné nastavenie maximálnej dovolenej teploty. To je preto aby systém mohol pracovať v celom prevádzkovom 

Kompenzačnú krivku nastavujeme v rozsahu od 1 do 10 podľa nasledujúceho grafu.

1. Zatlačením tlačítka na 3 sekundy.
2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.

Pomocou tlačítka meníme hodnotu 
kompenzačnej krivky od 1. Podržaním tlačítka 
sa hodnota mení rýchlejšie.

3. Tlačítkom opustíme dané menu.
Nastavením hodnoty kompenzačnej krivky na 0 je funkcia kĺzajucej teploty deaktivovaná.
Zariadenie musí inštalovať a pripojiť len osoba na to oprávnená. Vhodné časové rozlíšenia zlepšia užívateľovi komfort.
Ak teplota v miestnosti je nižšia ako zadaná hodnota, je treba nastaviť vyššiu hodnotu kompenzačnej krivky a opačne.
Postupujeme postupným zvyšovaním hodnoty krivky alebo znižovaním, a výsledok kontrolujeme na teplote v miestnosti.

Kĺzajúca teplota - Paralelný posuv krivky
Ak potrebujeme nastaviť kompenzáciu, použijeme nastavenie paralelného posuvu, podľa nasladujúceho grafu v hodnote 
od 20 to 40:

1. Zatlačte tlačítko 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.
3. Zatlačte tlačítko . 4. Na displeji sa zobrazí parameter OF.

Pomocou tlačítka meníme paralelný posuv po 1°C . Ak podržíme tlačítko zatlačené
hodnota sa bude meniť rýchlejšie.

5. Tlačítkom opustíme menu.

Programovanie ohrevu úžitkovej vody
Pomocou následujúcich informácií je možné programovanie teplej úžitkovej vody.

1. Zatlačte tlačítko 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.na 3 sekundy 

3. Zatlačte tlačítko dva krát. 4. Na displeji sa zobrazí parameter P1.
Nastavením 0 tlačítkami vypneme ohrev teplej úžitkovej vody. Nastavením na 1 pomocou tlačítkami

.zapnete programovanie ohrevu TÚV.
5. Pomocou tlačítka opustíme menu.

Za účelom nastavenia automatického programu pokračujte ako je popísané v časti "Krok 4 Nastavenie automatického 
týždenného programu", pri zobrazení symbolu radiátor tlačítkom vyberte symbol a ako v kroku 4 vyberte EC (Economy) 
alebo CO (Comfort) a v ďaľšom kroku vyberte hodnotu teploty. Diaľkové riadenie v režime časového týždenného programovania
je založené na dvoch úrovniach: v režime ECO, kotol nebude produkovať úžitkovú vodu, v režime COMFORT kotol bude udržiavať 
vami nastavenú hodnotu teplej vody v zásobníku. Je nutné z dokumentácie kotla zistiť typ zásobníka úžitkovej vody.

Dôležité: Diaľkové ovládanie musí byť v zimnom režime s automatickým režimom.

Inteligentné zapaľovanie
Táto funkcia je len aktívna v automatickom vykurovacom režime.
Ak je nastavený automatický režim, táto funkcia predpokladá dobu štartu (nie pred 00:00 hod.v ten istý deň) tak, že teplota
miestnosti nastavená užívateľom bude dosiahnutá na začiatku časového naprogramovania. Diaľkové ovládanie vypočíta 
počiatočný hypotetický predbežný aktivačný čas: ak je naprogramovaná teplota miestnosti dosiahnutá v kratšom čase než je 
vypočítané, hypotetický predbežný aktivačný čas bude skrátený a opačne. Takto sa tvorí samoučiaci proces, pre určenie 
minimálneho nutného predbežného aktivačného času.

Diaľkové ovládanie tiež ponúka možnosť nastavenia fixného predbežného stúpania vyhrievania: v tomto prípade sa teplota 
v miestnosti bude zvyšovať o 3°C za hodinu.
Z tohoto dôvodu automatický režim vykurovania by mal byť nastavený podľa času, keď je vykurovanie požadované a nie 
kedy má byť kotol zopnutý.
Nasledujúce inštrukcie dávajú návod ako zapnúť a vypnúť uvedenú funkciu.

1. Zatlačte tlačítko 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.na 3 sekundy.  

3. Zatlačte tlačítko 4. Na displeji sa zobrazí parameter P2.3 krát. 

Nastavením 0 funkciu inteligentné zapaľovanie vypneme. Nastavením na 1
aktivujeme automatické zapaľovanie. Nastavením na 2 aktivujeme funkciu inteligentné

zapaľovanie so zvyšovaním teploty o 3°C za hodinu.

Tlačítkom sa vrátime do menu.
V priebehu funkcie inteligentného zapaľovania izbová teplota v °C bliká.
Funkcia inteligentné zapaľovanie bude ukončená ak rozdiel medzi nastavenou teplotou v miestnosti a aktuálnou 
teplotou v miestnosti je menej ako 0.5 °C.

Maximálny počet denných časových úsekov
Vykurovací režim disponuje 6 dennými časovými úsekmi pre nastavenie izbovej teploty od 1 do 6. Ak je to nevyhnutné 
je možné tieto úseky zredukovať na dva.
1. Zatlačte tlačítko na 3 sekundy  2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.. 

3. Zatlačte tlačítko 4 krát . 4. Na displeji sa zhobrazí parameter P3.

Pomocou meníme hodnotu denných časových režimov od 2 do 6.

5. Tlačítkom sa vrátime do menu.

Minimálna vykurovacia teplota
Pomocou nasledujúcich inštrukcií je možné nastaviť minimálnu teplotu vo vykurovacom okruhu v kroku o 1°C .

1. Zatlačte tlačítko . 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.na 3 sekundy  
3. Zatlačte tlačítko 5 krát . 4. Na displeji sa zobrazí parameter P4.

Pomocou meníme hodnotu teploty v krokoch o 1°C . Ak podržíme tlačítko, hodnota sa mení
rýchlejšie.

5. .Tlačítkom sa vrátime do menu

Doplňovanie vykurovacieho okruhu
Táto funkcia ovláda spôsob práce elektrického ventilu na dotlakovanie systému v určitých modeloch kotlov.
1. Zatlačte tlačítko . 2. Na displeji sa zobrazí parameter CU.na 3 sekundy  

3. Zatlačte tlačítko 6 krát . 4. Na displeji sa zobrazí parameter P5.

Nastavením na 0 tlačítkami vypneme elektronické doplňovanie systému kotla. Nastavením na 1
aktivujeme manuálne doplňovanie. Nastavením na 2 aktivujeme automatické doplňovanie

5. Tlačítkom sa vrátime do menu.

Dôležité: Nastavte doplňovanie na elektronickej karte kotla manuálne. V manuálnom režime, ak je v kotly 
inštalovaný senzor tlaku, detekuje nedostatočný tlak v systéme, symbol tlaku bude blikať na displeji;
tlačítkom RESET aktivujeme špeciálny solenoidový ventil. V priebehu manuálneho alebo automatického 

doplňovania symbol bude stále svietiť. Ak tlak v systéme bude nominálny, diaľková jednotka sa vráti 
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