
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Brezžični DALJINSKI UPRAVLJANIK / 

SOBNI TERMOSTAT 
 
 
 

 

 
NAVODILA ZA NAMESTITEV, SERVISIRANJE IN UPORABO 

 
 
 
 

 
 
 

 

S
L

O
V

E
N

S
K

O
  



2 
 

Kazalo 

1 Splošne lastnosti ................................................................................................................................................. 3 

2 Vsebina paketa .................................................................................................................................................... 3 

3 Opis tipk in simbolov ........................................................................................................................................... 3 

4 Priklop .................................................................................................................................................................. 5 

5 Namestitev ........................................................................................................................................................... 6 

6 Enostavna navodila za uporabo .......................................................................................................................... 7 

   

NEVARNOST! 

Resna 

nevarnost za 

varnost in 

zdravje. 

POZOR! 

Mogoča nevarna 

situacija za aparat in 

okolje. 

 
OPOMBA! 

Nasveti za 
uporabnika. 

 

 

 
 

Pozor: 
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali predmetom zaradi neupoštevanja teh navodil za 
namestitev, servisiranje in uporabo in navodil za kotel. 
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Splošne lastnosti 

EASYr je daljinski upravljalnik z vgrajenimi 

funkcijami krono-termostata (omogoča 

shranjevanje in prikaz podatkov, kot so 

temperatura, delovni status in anomalije povezane 

z enoto, ki kontrolira Open-therm brezžični sistem 

(brezžično) s tedenskim programom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vsebina paketa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 št. Opis 

A 1 EASYr krono-termostat 

 2 Vložki in vijaki 

 2 Baterije 

B 1 Vmesnik OT+ 

 2 Vložki in vijaki 

C 1 Namizno stojalo EASYr 

2 

1 
TEHNIČNI PODATKI IN PRIVZETE VREDNOSTI 

 Nastavitev ure 12:00 

 Nastavitev datuma Dan 1 = ponedeljek 

 Delovni način Samodejno 

 Ročni način temperature gretja 20 °C 

 Temperature sobe proti zamrzovanju 5 °C 

 Zagotovljena življ. doba baterije 1 leto 

CU Kompenzacijska krivulja 0 = izklopljeno 

OF Zamik vzporedne krivulje 30 °C 

P1 Omogočanje DHW programiranja 0 = izklopljeno 

P2 Funkcija predgretja 0 = izklopljeno 

P3 Največje število dnevnih obdobij 6 

P4 Najnižja temperature gretja - 

P5 Polnjenje Sistema 0 = izklopljeno 

P6 Izbrana merska enota temperature 0 = °C 

P7 Popravek zaznavanja sobne 

temperature 

0 

P8 Telefonski kontakt vhoda izbire 

delovanja 

0 = gretje 

OFF 

P9 Ročna temperatura ob zapiranja 

vhoda telefonskega kontakta  

20 °C 
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EASYr 

1 IZKLOP, poletni-zimski način 

delovanja/ponastavitev izbranih napak 

2 Programiranje samodejno/ročno ogrevanje 

3 Ogrevanje - DHW programiranje 

4 Nastavitev ure in datuma 

5 Nastavitev temperature ogrevanja 

6 Nastavitev DHW temperature 

7 Uporabniške informacije/nastavitve 

8 Funkcija počitnice/kopiranje ogrevanja - 

DHW programiran dan 

9 Ročno znižanje temperature v sobi 

10 Ročno zvišanje temperature v sobi 

 

Opis tipk in simbolov 
 
 

3 

Opis zaslona 

11 Časovno obdobje ogrevanja 

12 Dan v tednu 

13 Funkcija počitnice/kopiranje ogrevanja - 

DHW programiran dan 

14 Programi: 

IZKLOP/ROČNO 

OGREVANJE/SAMODEJNO 

OGREVANJE/POČITNICE 

15 Zimski način 

16 Zahteva ogrevanja 

17 Poletni način 

18 Zahteva DHW 

19 Nivo plamena 

20 Temperature sobe 

21 Zunanja temperature (samo, če je na 

voljo zunanji sonda s kotlom) 

22 Soba v načinu proti zamrzovanju 

23 Napaka 

24 Prazna baterija 

25 Utripa: iskanje sinhronizacije 

25 Sveti: komunikacija RF  

 

VMESNIK 

1 Način TESTIRANJA 

2 LUČKA LED ZA TIPKO 
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Priklop 
 

 

 

Vmesnik priklopite na priklopa TA1 / 

OT na kotlu po odstranitvi mostička na 

TA2. 

Vmesnik je lahko skrit v samem kotlu. 
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Namestitev 
 

S kotla odklopite napajanje. 

Kadar leva lučka LED zasveti 3-krat na vsake 2 

sekundi, je komunikacija z daljinskim 

upravljalnikom prekinjena. En utrip lučke pomeni, 

da je komunikacija med kotlom in EASYr 

vzpostavljena. 
 

Povezava (EASYr in Vmesnik) 

 
 

EASYr lahko namestite kjer koli, vendar 

je bolje, če upoštevate napotke. 
 

 
 

  
 

  

 
EASY r lahko namestite tudi na namizno 

stojalo "C", da se izognete stenski 

montaži. 

EASYr (A) 

Opozorilo: EASYr NE potrebuje biti povezan. Če 

nadomešča drug Chrono, izolirajte prevodnike in 

ga namestite nazaj na zid. 

 
Sprednji del odstranite s pomočjo izvijača, s 

katerim zrahljate držala na točki A in B. 

Zadnji del naprave EASYr namestite na zid s pomočjo 
zidnih vložkov in vijakov. 

Ne vstaviti baterij. 

- Korak 1: preverite montažo. 

- Korak 2: namestite baterije. 

Namestite sprednji del naprave EASYr. 
 

 

VMESNIK (B) 

Sprednji del RF Vmesnika odstranite tako, da 

potisnete z izvijačem na točki A in B. 

Nato zadnji del naprave pričvrstite na zid s 

priloženimi vijaki in vložki, ter napeljite žici znotraj 

pravokotnika na spodnjem delu (v bližini 

priklopov): uporabite priključke “OT” za priklop 

električnega napajanja. 

 
Če je treba priključiti telefonski kontakt (brez 

napetostni kontakt), uporabite priklop GSM. 

Namestite sprednjo stran naprave Vmesnik. 

 
Uporabite dvožilni kabel (2 x 0.75 mm², največ 2 x 

2.5 mm²), in zagotovite, da je njegova pot 

drugačna od napeljave glavnega napajalnega 

kabla. 

 
Kabel ne sme biti daljši od 50 m. 

5 
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Navodila za uporabo 

 

NASTAVITEV IN VKLOP 

 
 

1 Pregled namestitve (Vmesnik) 
Zagotovite, da vmesnik napajan preko povezave s 

kartice grelnika.  

Komunikacija EASYr Vmesnik (leva lučka LED) 

 

 
VZPOSTAVLJENA KOMUNIKACIJA 

1 utrip lučke na vsake 3 sekunde. 

 
KOMUNIKACIJA NI VZPOSTAVLJENA 

3 utripi lučke na vsake 2 sek. 

 

2 Namestitev baterij (EASYr) 
Opomba: napotke v tem poglavju sledite le ob prvi 

namestitvi naprave EASYr ali kadar je na zaslonu 

naprave EASYr je prikazan simbol    ali se 
prikažejo številke). 

 
a. Sprednji del naprave odstranite s 

pritiskom izvijača na točki. 

b. Vstavite dve bateriji tipa 1,5 V AA LR6, ter 
pazite na pravilno usmeritev polarizacije. 

c. Namestite sprednji del naprave EASYr. 

d. Počakajte: izvaja se samodejna sinhronizacija 

med EASYr in Vmesnik. 

 

3. Nastavitev ure in datuma 
a. Pritisnite na tipko  

Prikaz za dni prične utripati: uporabite 

      tipki    

za nastavitev pravilnega dne v tednu, kjer je 

DAY 1 ponedeljek in DAY 7 je nedelja. 

 
b. Pritisnite na tipko  

Prikaz za ure prične utripati: uporabite 

     tipki za nastavitev trenutne ure od 00 
do 23. 

 
c. Pritisnite na tipko  

Prikaz za minute prične utripati: uporabite 

     tipki za nastavitev trenutnih minut od 
00 do 59. 

 
d. Pritisnite na tipko  

Sinhronizacija (EASYr in VMESNIKA) 
Opomba: Med namestitvijo je priporočljivo 

vzpostaviti napajanje Vmesnika, pred napravo 

EASYr , zato da izvaja sinhronizacijo z bazo, ko ta 

že deluje. Komplet je že povezan in EASYr bo 

pričel takoj z iskanjem sinhronizacije. To je 

prikazano s simbolom  ; utripa največ 2 minuti, 

nato se ustavi, sinhronizacije se je izvedla; če je 

prikaz napake E94, bo sistem samodejno poskušaj 

sinhronizirati vsakih 15 minut. 

 

Kaj lahko storite, če ni komunikacije: 
a. Zagotovite, da je Vmesnik priključen na 

napajanje na kartico kotla (glejte korak 1). 

b. Napravo EASYr prinesite bližje Vmesniku. 

c. Počakajte: Vzpostavlja se komunikacija med 

EASYr in Vmesnikom. 

 
Če po opravljenih zgornjih korakih ni vzpostavljene 

sinhronizacije,   simbol utripa, odstranite in 

ponovno namestite bateriji v daljinski upravljalnik. 

Počakajte na iskanje komunikacije. 

Če težava ostaja, glejte: 

POVEZAVA EASYr – VMESNIK 

 
POVEZAVA EASYr - VMESNIK 
Spodaj opisani postopek je postopek v sili in se 
lahko izvaja samo, če vsi poskusi sinhronizacije ne 
uspejo. 

1. Držite tipko  pritisnjeno 10 sek. 

2. Na zaslonu se prikaže okno LINK. 

3. Če vidite “dE” naprave niso povezane 

(srednja številka prikazuje lokalni naslov). 

4. Če ne želite opraviti sprememb, pritisnite 

ponovno na tipko   . 

4b  Pritisnite na tipko   za odklop naprav. 

5. Na zaslonu se prikaže “In”, naprave niso 

povezane (utripa srednja številka 0). 

6. Pritisnite na srednjo tipko na vmesniku  za 5 
sekund (leva lučka LED utripa). 

7. Pritisnite na tipko daljinskega upravljalnika . 

8. Za nekaj sekund se na zaslonu prikaže znak >>. 

9. Če vidite “dE”, sta napravi povezani (leva 

lučka LED na vmesniku utripa). 

9b. Če je na zaslonu prikaz “In” napravi nista 

povezani in morate postopek ponoviti od 

koraka 6 naprej. 

10. Za izhod pritisnite . 

6 
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Test 

Za izvedbo tega postopka, sledite spodnje 

napotke. 

 
1. Pritisnite na srednjo tipko na vmesniku . 

Zahteva gretja je aktivna za  30 sekund z najvišjo 

nastavitvijo. 

 
Leva lučka LED zasveti za 2 sekundi, da nakaže 

obstoječo komunikacijo. V nasprotnem primeru 

preberite točko 3 v poglavju ‘‘NASTAVITEV IN 

VKLOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izbira načina 
 

IZKLOP 

Če ne boste prisotni dlje časa (glejte tudi 

nastavitve za Počitnice) ali če preprosto želite le 

odklopiti gretje, pritisnite na tipko   in prikazan 

bo simbol . Ogrevanje je izklopljeno in se 

samodejno vklopi le v primeru, če temperatura v 

sobi pade pod 5 °C: funkcija proti zamrzovanju. 

Če je sistem opremljen z rezervoarjem tople 

sanitarne vode, kotel ne bo dovajal vroče vode.  

 
 

POLETJE 

Izklop ogrevanja in ogrevanje tople sanitarne vode 

za domačo porabo, pritisnite na tipko in 

simbol bo prikazan na zaslonu. 

Ogrevanje je izklopljeno in se samodejno vklopi le 

v primeru, če temperatura v sobi pade pod 5 °C: 

funkcija proti zamrzovanju. 

Ne glede na vrsto kotla, bo kotel dovajal toplo 
sanitarno vodo. 

 
ZIMA 

Za vklop ogrevanja in preklop na prejšnji način delovanja, 

pritisnite na tipko  in na zaslonu se prikaže 

simbol   . 

Ne glede na vrsto kotla, bo kotel dovajal toplo 
sanitarno vodo. 

PROGRAMI 

Ogrevanje AUTOMATIC (v Zimskem načinu)  

Pritisnite na tipko  in simbol  se prikaže na 

zaslonu. 

Daljinski upravljalnik bo deloval v skladu s 

tedenskim programom, prikaz 6 časovnih območij: 

trenutno aktivno časovno območje je prikazano v 

kvadratu. 

Če kvadrat ni prikazan, je trenutni čas med 00:00 

in časovnim območjem 1. 
 

Funkcija začasne spremembe temperature 
V samodejnem načinu lahko temperaturo sobe 

začasno spremenite s pritiskanjem na tipki 

in sicer v korakih po 0,1 °C. Če tipko držite 

pritisnjeno, se temperatura hitreje spreminja. 

Funkcija začasne spremembe temperature je na 

zaslonu prikazana s simbolom . 

 

Ogrevanje MANUAL (v Zimskem načinu) Za 

uporabo daljinskega upravljalnika pri nastavljeni 

temperaturi sobe, pritisnite na tipko   in simbol 

 se prikaže na zaslonu (6 časovnih območij ni 

prikazanih). Nato nastavite želeno temperaturo s 

tipkama v korakih po 0,1 °C. Če tipko 

držite pritisnjeno, se temperatura hitreje spreminja. 

Ročni način bo obveljal vse dokler ne izberete 

drugega načina delovanja. 
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Nastavitev samodejnega tedenskega programa 

Program ogrevanja zagotavlja do 6 časovnih obdobij tekom dneva za različne temperaturne nivoje, 

oštevilčene od 1 do 6. Časovna obdobja lahko nastavite med 00:00 in 24:00 v 10 minutnih korakih. Vsak 

temperaturni nivo lahko nastavite med 7 in 32,5 °C v 0,1 °C korakih. Na ta način lahko programirate 

ogrevanje prostorov po različnih časovnih obdobjih dneva in za vsak dan v tednu drugače. 

 
 

Pred nastavljen samodejni program: 
 

PONEDELJEK – PETEK OBDOBJE 1 OBDOBJE 2 OBDOBJE 3 OBDOBJE 4 OBDOBJE 5 OBDOBJE 6 

ČAS VKLOPA 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30 

TEMPERATURA 21 °C 18 °C 21 °C 18 °C 21 °C 16 °C 

 

SOBOTA – NEDELJA OBDOBJE 1 OBDOBJE 2 OBDOBJE 3 OBDOBJE 4 OBDOBJE 5 OBDOBJE 6 

ČAS VKLOPA 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 22:30 

TEMPERATURA 21 °C 21 °C 21 °C 18 °C 21 °C 16 °C 

Sledite spodnjim napotkom za spreminjanje nastavitev samodejnega programa. 

 
1. Pritisnite na tipko  . Če je programiranje DHW omogočeno, izberite simbol radiatorja s tipko 

In izbiro potrdite s tipko  in številka 1 DNE 1 je prikazana spodaj v okvirju in prikazuje 

časovno obdobje 1 za ponedeljek, da ga je mogoče spremeniti. 

2.  Pritisnite na tipko   . prikaz za ure in minute prične utripati: s tipkama 

spremenite čas vklopa v 10 minutnih korakih. Če tipko držite pritisnjeno, se bodo prikazan čas 

hitreje premikal. 

3.  Pritisnite na tipko . Nato začne utripati prikaz za temperaturo v prostoru: s tipkama  

Lahko spremenite temperaturo v korakih po 0,1 °C. Če tipko držite pritisnjeno, se bo temperatura 

hitreje spreminjala. 

4. Pritisnite na tipko . Utripa 6 dnevnih obdobij. 

5. nato pritisnite na tipko za prikaz obdobja 2 za ponedeljek in opravite spremembe, kot je zapisano v korakih 
od 2 do 4. 

6. preostala časovna obdobja so lahko prikazana z izbiro obdobja 3, 4, 5 ali 6 s tipkama in 

ponovitvijo koraka 5. 

7. Sedaj lahko izberete programske nastavitve za naslednji dan: 
a. Pritisnite na tipko  za prikaz časovnih obdobij DNE 2. program za torek lahko spremenite z izvajanjem 

korakov od 2 do 6. 

b. Za kopiranje ponedeljkovega programa v torek, pritisnite na tipko   . Za kopiranje istega programa v 

naslednje dni tedna, večkrat pritisnite na tipko   . 

Pomembno! Kadar nastavljate program, zagotovite, da ima vsako časovno obdobje drugačen čas vklopa. 
 

Nastavitev temperature za ogrevanje in tople sanitarne vode  
 

Ogrevanje 

Pritisnite na tipko : na zaslonu se prikaže trenutna nastavitev temperatura vode, kar lahko uredite  

s tipkama   v korakih po 1 °C. Za izhod iz menija, pritisnite na katero koli tipko. 

 
DHW – Topla sanitarna voda 

Pritisnite na tipko : na zaslonu se prikaže trenutna temperatura tople sanitarne vode, kar uredite    

s tipkama  v korakih po 1 °C (če je funkcija omogočena). Za izhod iz menija, pritisnite na 

katero koli tipko.  
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Funkcija počitnice 
 

Funkcijo počitnice se uporablja za izklop ogrevanja (tudi segrevanja tople sanitarne vode za kotle z 

vgrajenimi rezervoarji) za določeno časovno obdobje od 1 ure do 45 dni, nastavljivo v korakih po 1 uro. Na 

ta način lahko prihranite z energijo, kadar vas ni doma. Ko se funkcija zaključi, se vklopi prejšnji način 

delovanja. Ogrevanje se vklopi le v primeru, če temperatura v prostoru pade pod 5 °C: funkcija za 

zaščito pred zmrzovanjem. 

 
Sledite spodnjim napotkom za vklop in nastavitev funkcije Počitnice. 

1. Pritisnite na tipko  .                    Simbol    prične utripati in prikaz ure je 00:01, kart pomeni čas do izklopa 

funkcije Počitnice. 

2. S tipkama  nastavite čas do izklopa funkcije Počitnice v korakih po 1 uro (-00:01 

pomeni 1 ura; -45:00 pomeni 45 dni). Če tipko držite pritisnjeno, se nastavitev časa hitreje 

spreminja. 

3. Med delovanjem funkcije Počitnice, bo na zaslonu prikazan čas do izklopa te funkcije. 

Za preklic delovanja funkcije Počitnice pritisnite na tipko  ali na katero koli drugo tipko, za preklop v drugačen 

način delovanja. 

 

Vpis telefonskega kontakta (GSM) 
 

Normalno daljinsko upravljanje je zagotovljeno dokler je odprt telefonski kontakt. Z zapiranjem kontakta, 

na zaslonu prikazano s simbolom ( ), se lahko uporabi za pristop daljinskega upravljalnika za izklop 

ogrevanja ali za nastavitev temperature v prostoru. 

 
Sledite spodnjim napotkom za vklop in nastavitev dveh funkcij. 

1. Tipko     držite pritisnjeno 3 sekunde. 

2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 

3. 9-krat pritisnite na tipko  . 

4. Na zaslonu se prikaže parameter P8. 

Na 0 nastavite s tipkama za izklop ogrevanja, kadar je kontakt zaprt. 

Na 1 nastavite s tipko glede na parameter P9) kadar je kontakt zaprt. 

5. Pritisnite na tipko   . 

6. Na zaslonu se prikaže parameter P9. 

Nastavite temperaturo prostora, ki jo bo nastavil daljinski upravljalnik po zaprtju kontakta (če 

je parameter P8 nastavljen na 1) s pritiskom na tipko v korakih po 0,1 °C. Če tipko držite 

pritisnjeno, se bo nastavitev temperature hitreje spreminjala. 

 
7. Pritisnite na katero koli tipko za izhod iz menija. 

 
Spreminjanje delovnega načina daljinskega upravljalnika ob odpiranju ali zapiranju telefonskega 
kontakta, se lahko zgodi v največ 120 sekundah. 
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Urejanje uporabniških parametrov 
 

Drsna temperatura – kompenzacijska krivulja 
Z namestitvijo zunanjega merilnika temperature (opcijsko), lahko kontrolni sistem deluje z drsno 
temperaturo. Zunanji merilnik mora biti povezan s kartico kotla; preberite navodila za uporabo. V tem 
načinu delovanja je sistemska temperatura ogrevanja nastavljena v skladu z zunanjo temperaturo, da se 
zagotovi visoka stopnja udobja in prihranek energije skozi vso leto. To pomeni, da ko se zunanja 
temperatura dvigne, se zniža temperatura vode ogrevalnega sistema v skladu s kompenzacijsko krivuljo.  
Z drsno temperaturo bo nastavljena temperatura preko "nastavitve temperature ogrevanja" postala 
najvišja določena temperatura sistema. Priporočljivo je, da nastavite najvišjo temperaturo in tako 
omogočite sistemske nastavitve preko uporabnega delovnega območja. 

Kompenzacijsko krivuljo lahko nastavite od 1 do 
10 glede na videno na grafu. 

1. Tipko  držite pritisnjeno 3 sekunde. 

2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 
Pritisnite na tipko za spreminjanje 
kompenzacijske krivulje s korakom 1. Če 
tipko držite pritisnjeno, se vrednost hitreje 
spreminja. 

3. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 
 

Za izklop drsne temperature, vrednost 
kompenzacijske krivulje nastavite na 0. 

Sistem mora biti nastavljen v času namestitve s strani kvalificirane tehnika. Možne nastavitve lahko 
opravi uporabnik, da izboljša udobje bivanja. Če je temperatura prostora nižja od zahtevane vrednosti, 
priporočamo, da nastavite višjo vrednost kompenzacijske krivulje in obratno. Vrednost povečajte ali 
zmanjšajte za eno stopnjo in preverite rezultate. 

 

Drsna temperatura – Vzporedni zamik krivulje 
Ko je kompenzacijska krivulja nastavljena, lahko spremenite vzporednost krivulje od 20 do 40, kot je 
prikazano na grafu: 

 
 

 

1. Tipko  držite pritisnjeno 3 sekunde. 

2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 

3. Pritisnite na tipko  . 

4.  Na zaslonu se prikaže OF parameter. 

Pritisnite na tipko za spreminjanje 

vzporednosti krivulje v korakih po 1 °C. Če 

tipko držite pritisnjeno, se vrednost hitreje 

spreminja. 

5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 
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Omogočanje programiranje DHW – topla sanitarna voda 
Sledite spodnjim napotkom za omogočanje programiranja ogrevanje sanitarne vode. 

1. Tipko držite pritisnjeno 3 sekunde. 
2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 
3. Dvakrat pritisnite na tipko     . 
4. Na zaslonu se prikaže parameter P1. 

nastavite na 0 s tipkama za onemogočanje programiranje ogrevanja sanitarne vode. S 

tipkama nastavite na vrednost 1 za omogočanje programiranja ogrevanja sanitarne 

vode. 
5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

 
Za nastavitev tedenskega samodejnega programa postopajte, kot je opisano v "Koraku 2, Nastavitev 

samodejnega tedenskega programa", izberite simbol vodovodne armature v "koraku 1" in nastavitve EC 

(ekonomično) ali CO (udobno) v koraku “3”, namesto temperaturne vrednosti. Daljinski upravljalnik ima 

dva nivoja nastavitve tedenskega časovnega programa: v načinu COMFORT – UDOBNO bo kotel 

vzdrževal nastavljeno temperaturo sanitarne vode; v načinu ECO – EKONOMIČNO kotel ne bo dovajal 

tople sanitarne vode. Preberite informacijsko dokumentacijo za tip rezervoarja tople sanitarne vode. 

 
Pomembno: Zagotovite, da je daljinski upravljalnik nastavljen na Zimski način delovanja s samodejnim 
delovanjem. 

 
 

Funkcija Pred-gretja 

Ta funkcija je aktivna samo kadar je izbran samodejno ogrevalni način. Kadar nastavite na Samodejno, 

funkcija predvideva čas vklopa ogrevalnega sistema (na pred 00:00 na isti dan), da bo temperatura v 

prostoru, ki jo določi uporabnik, dosežena ob času vklopa programa. Daljinski upravljalnik izračuna 

začetni hipotetični čas za pred-vklop: če je temperatura v prostoru dosežena v krajšem času, kot 

izračunana, bo funkcija Pred-gretja skrajšala čas in obratno. Tako se ustvari učni proces za določanje 

najkrajšega časa za Pred-gretje. 

Daljinski upravljalnik lahko nastavite tudi z naklonom pred-gretja: v tem primeru se bo temperatura sobe 

dvigovala za 3 °C na uro. Zato je treba samodejni program za ogrevanje nastaviti v skladu s časom, ko 

je topel prostor zahtevan in ne kdaj nas se začne ogrevanje. 

 
Sledite spodnjim napotkom za vklop in izklop te funkcije. 
1. Tipko    držite pritisnjeno 3 sekunde. 
2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 
3. 3-krat pritisnite na tipko  . 
4. Na zaslonu se prikaže parameter P2. 

Nastavite na 0 s tipkama za izklop Pred-gretja. 

Nastavite na 1 s tipkama za vklop samodejnega Pred-gretja. 

Nastavite na 2 s tipkama to vklop Pred-gretja. Nastavite na 2 s tipkama za vklop funkcije 
Pred-gretja s fiksnim naklonom 3 °C na uro. 

5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

Med delovanjem funkcije Pred-gretja simbol za temperaturo prostora °C utripa. Funkcija Pred-gretja se 
izklop, ko je razlika med nastavljeno temperaturo prostora in resnično temperaturo prostora nižja od 0,5 
°C. 
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Največje število dnevnih obdobij 

Program ogrevanja ponuja 6 časovnih obdobij dneva za različne temperaturne nivoje prostora, 

oštevilčene od 1 do 6. če je treba, lahko zmanjšate število časovnih obdobij na najmanj dve. 

1. Tipko    držite pritisnjeno 3 sekunde. 

2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 

3. 4-krat pritisnite na tipko . 

4. Na zaslonu se prikaže parameter P3. 

Uporabite tipke za spreminjanje števila dnevnih časovnih obdobij od 2 do 6. 

5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

 
Najnižja temperatura ogrevanja 

Sledite napotkom za nastavitev najnižje temperature ogrevalne vode v korakih po 1 °C. 

1. Tipko    držite pritisnjeno 3 sekunde. 
2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 

3. 5-krat pritisnite na tipko   . 

4. Na zaslonu se prikaže P4. 

Uporabite tipke za nastavitev parametra v korakih po 1 °C. Če tipko držite pritisnjeno, se bo 

vrednost hitreje spreminjala. 

5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

 
Polnjenje sistema 

Ta funkcija upravlja z delovnim načinom električne naprave, ki dovaja vodo v sistem za nekatere kotle. 

1. Tipko    držite pritisnjeno 3 sekunde. 
2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 

3. 6-krat pritisnite na tipko   . 

4. Na zaslonu se prikaže parameter P5. 

Nastavite na 0 s tipkama za izklop električnega polnjenja naprave. Nastavite 1 s tipkama 

za vklop Samodejnega sistema polnjenja. 

5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

 
Pomembno: 

Kontrolno kartico kotla nastavite na ročno polnjenje. V ročnem načinu, če je nameščen senzor v kotle, 

bo zaznal primanjkljaj tlaka, ikona prične utripati na zaslonu: pritisnite na tipko Reset za vklop posebnega 

elektromagnetnega ventila. Ko je dosežen nominalni tlak, bo daljinski upravljalnik povrnil normalne prikaz 

na zaslonu. 

 
Izbira merske enote za temperaturo 
Sledite spodnjim napotkom za uporabo °C ali °F. 

1. Tipko    držite pritisnjeno 3 sekunde. 
2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 
3. 7-krat pritisnite na tipko   . 

4. Na zaslonu se prikaže P6. 

Nastavite na 0 s tipkama ▲/▼ za izbiro °C. Nastavite 1 s tipkama za izbiro °F. 
5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

 
 

Popravek zaznavanja temperature prostora 

Sledite spodnjim napotkom za popravek zaznavanja temperature v prostoru med -2 °C in +2 °C v 

korakih po 0,1 °C. 

1. Tipko    držite pritisnjeno 3 sekunde. 

2. Na zaslonu se prikaže CU parameter. 

3. 8-krat pritisnite na tipko . 

4. Na zaslonu se prikaže P7. 

Nastavite na 0 s tipkama za nastavitev parametra v korakih po 0,1 °C. 

5. Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 
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Druge funkcije 

Informacijski meni 
 

Daljinski upravljalnik lahko prikaže uporabniku informacije o statusu kotla. Z vsakim pritiskom na tipko   

se v krožnem smislu prikazujejo naslednje informacije: 

T1 – Temperatura vode v ogrevalnem sistemu temperature  

T2 – Temperatura tople sanitarne vode 

T3 – Temperatura povratne vode v ogrevalnem sistemu temperature (samo za kotle s senzorjem) 

T4 – Nastavljena točka temperatura dovodne vode izračunana z daljinskim upravljalnikom 

P5 – Resnična moč gorilnik 

F6 – Resnična hitrost ventilatorja (samo kondenzacijski kotli) 

F7 – Resnični pretok tople sanitarne vode (instant kotli za toplo sanitarno vodo z merilnikom pretoka) 

P8 – Resnični tlak sistema (samo kotli s senzorjem tlaka)  

v – Verzija programske opreme 

Za izhod iz menija pritisnite na katero koli tipko. 

 
Izpad električnega napajanja 
V tem primeru preneha delovati Vmesnik RF, saj se neposredno napaja z elektriko preko kartice kotla. 

Simbol (  ) prikazan na daljinskem upravljalniku prične utripati. Če se napajanje vzpostavi v 2 minutah, 

bo simbol  ponovno svetil in komunikacija RF bo ponovno vzpostavljena. V nasprotnem primeru se 

vklopi napaka E94 in simbol  zasveti na zaslonu: po vzpostavitvi napajanja morate počakati 15 minut. 

Po tem času bo simbol    ponovno svetil in komunikacija RF bo ponovno vzpostavljena. 

 

Diagnostika 

Daljinski upravljalnik stalno nadzira stanje kotla in javlja kakršne koli napake z vklopom alarmne ikone in 

določene oznake napake: za opis napak preberite dokumentacijo kotla. Nekatere napake povzročijo 

izklop (označene s črko A): za ponovni vklop naprave pritisnite na tipko RESET; ostale napake 

(označene s črko F) povzročijo začasni izklop in se samodejno ponastavijo, takoj, ko se vrednosti 

povrnejo v normalno delovno stanje kotla. 

 
Napaka sonde za temperaturo prostora 

V primeru sonde za temperaturo v prostoru na daljinskem upravljalniku, bo na zaslonu prikazana napaka 
E92 in simbol . Ogrevanje je izključeno. 

 
Napaka zunanje sonde za temperaturo 

V drsnem delovnem načinu in v primeru napake zunanje sonde za temperaturo (opcijsko), bo na zaslonu 

prikazana napaka E92 in simbol . Nastavitvena temperatura postane fiksirana na vrednosti 

‘‘nastavitev temperature ogrevanja". Za odstranitev napake ponastavite zunanjo sondo temperature ali 

izklopite drsni način nastavljanja temperature. 
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