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9 Nastavení 
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11 Chybové hlášení 

12 Čas 
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 Všeobecné informace  
Nebude-li do 10 vteřin provedena žádná akce, 
časovač přednastavení se vrátí do 
standardního zobrazení. 

Stisknete-li tlačítka  a  na dobu delší 
než 0,5 vteřiny, aktivuje se rychlý posun. 

 

Časovač přednastavení vám umožňuje nastavit 
spuštění ohřevu až 7 dnů dopředu. Je možné 
naprogramovat 7 různých časů spuštění, z 
nichž lze aktivovat pouze jeden. 

Aktivace času přednastavení je možná pro 
stejný a následující den. Aktivace na neděli a 
pondělí je k dispozici již v pátek, aktivace na 
pondělí je možná v sobotu. 

Při zapnutém zapalování se na displeji zobrazí 
aktuální čas a den v týdnu. 

Výběr menu 

Po stisknutí tlačítka  se objeví lišta menu 

(6-9). Pomocí tlačítek  a  vyberte 

menu  („Aktivní přednastavený čas (7)) 

 nebo  a potvrďte stisknutím tlačítka 

. 

Poznámka: Tlačítko  umožňuje návrat ze 
všech menu do standardního zobrazení 
(neuložená nastavení budou ztracena). 

Provoz Zapnutí časovače přednastavení 

Pro přístup do menu pomocí tlačítka  musí 
být vypnuta funkce ohřevu. 
Výběr a nastavení všech hodnot se provádí 

tlačítky výběru  a  a potvrzují se 

tlačítkem . 

- zapněte zapalování, 
- bude-li zapalování vypnuté - stiskněte 

tlačítko  (rychlé ohřev), nebo 
- automaticky v případě aktivního 

přednastaveného času 

  



CS 

   
týden, hodiny a minuty. 

Jednotlivé položky potvrďte pomocí . 
Poznámka: Ve 12hodinovém režimu vyberte pomocí 
tlačítek výběru po nastavení minut AM nebo PM - 

potvrďte pomocí . 

 

Vypnutí časovače přednastavení 

- vypněte zapalování (časovač přednastavení 
přejde do režimu spánku) 

- po uplynutí zbývajícího času nebo času 
naprogramovaného provozu se časovač 
vypne. Aktivace přednastaveného času 

Vyberte menu „Aktivní přednastavený čas“ (7). 

Tlačítky  a  vyberte položku paměti 

s přednastaveným časem - potvrďte pomocí . 
Nastavení času / dne v týdnu 

Vyberte menu . Pomocí tlačítek  a  

vyberte 12h nebo 24h režim - potvrďte stisknutím 

. Pomocí tlačítek  a  vyberte den v týdnu, 
hodiny a minuty. Jednotlivé položky potvrďte pomocí 

. 
Poznámka: Ve 12hodinovém režimu vyberte pomocí 
tlačítek výběru po nastavení minut AM nebo PM - 

potvrďte pomocí . 

Deaktivace přednastaveného času 

Vyberte menu „Aktivní přednastavený čas“ (7). 

Opakovaně mačkejte  nebo , dokud se 

nezobrazí symbol  - potvrďte pomocí . 

Programování doby provozu 

V menu vyberte  a doba provozu začne blikat. 

Pomocí  a  nastavte dobru provozu - 

potvrďte pomocí . 

Rychlý ohřev 

Se zapnutým zapalováním stiskněte  pro 

nepřetržitý provoz - na displeji začne blikat  a 
zobrazí se trvale po pozitivní reakci ohřevu. 

Jestliže stiskněte tlačítko  s vypnutým 
zapalováním, zobrazí se na displeji výchozí hodnota 

naprogramované doby provozu. Tlačítky  a  

můžete dobru provozu upravovat a pomocí  ji 

úpravy potvrdíte. Na displeji se zobrazí  a ohřev 
bude v provozu po nastavenou dobu. 

Nastavení zbývající doby provozu 

Zbývající doba provozu se týká doby, po kterou bude 
ohřev v provozu po vypnutí zapalování. Na displeji se 
zobrazí přednastavený čas, který lze změnit pomocí 

tlačítek  a . Změny potvrdíte . 
Nedojde-li k potvrzení zbývající doby provozu do 
10 vteřin, ohřev se vypne. 

Zobrazení chyb ohřevu 

Při poruše ohřevu bude blikat symbol . Kód chyby 

zobrazíte současným stisknutím tlačítek  a . 
Programování času spuštění ohřevu 

Vyberte menu  - začne blikat položka paměti 

. Pomocí tlačítek  a  vyberte položku 

paměti - potvrďte pomocí . Stisknutím tlačítek  

a  vyberte den 

Dálkové ovládání 

Ekvivalent funkce rychlého ohřevu. 
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