Mini - Hodiny
Návod na obsluhu
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Všeobecné pokyny na obsluhu a nastavenie
•

•
•

ak počas 15 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo,
displej sa vráti do východieho stavu – zobrazí sa
aktuálny čas
ak pri nastavovaní času tlačidlá 2 a 3 podržíte dlhšie
stlačené, rýchlosť nastavenia sa zvýši
Mini – hodiny umožňujú predvoliť a aktivovať
maximálne 3 rôzne časy. Pri zapnutí kúrenia sa každá
vykonaná predvoľba deaktivuje. Ak sa požaduje nové
zapnutie kúrenia, je nutné predvoľbu aktivovať znovu
(pozri Predvoľba – aktivácia/deaktivácia).

Nastavenie mini – hodín
Prvé zapnutie

Po pripojení napájacieho napätia začnú blikať všetky
symboly. V tomto stave nie je možné zapnúť kúrenie.
Najprv je potrebné nastaviť aktuálny čas.
Stlačte tlačidlo 1: začne blikať zobrazenie času, teraz
nastavte aktuálny čas tlačidlom 2
alebo 3
Stlačte tlačidlo 1: displej začne zobrazovať aktuálny
nastavený čas, bliká dvojbodka

Nastavenie času
Stlačte tlačidlo 1 na viac ako 3 sekundy. Začne blikať
zobrazenie času. Teraz je možné tlačidlami 2 alebo 3

nastaviť aktuálny čas. Pre potvrdenie nastavenia času
stlačte tlačidlo 1 kratšie ako 5 sekúnd. Displej začne
zobrazovať aktuálny nastavený čas, bliká dvojbodka.

Poznámka

Ak po nastavení času nestlačíte tlačidlo 1 do 5 sekúnd,
mini – hodiny sa prepnú do režimu nastavenia doby
vykurovania.

Nastavenie doby vykurovania
Stlačte tlačidlo 1 na viac ako 3 sekundy. Začne blikať

zobrazenie času. Teraz nestláčajte žiadne tlačidlo a
čakajte viac ako 5 sekúnd. Mini – hodiny sa prepli do
režimu nastavenia doby vykurovania. Na displeji sa
zobrazí symbol kúrenia, začne blikať zobrazenie času.
Teraz tlačidlami 2 alebo 3 nastavte dobu vykurovania (10
až 120 minút). Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo 1,
displej začne zobrazovať aktuálny čas, bliká dvojbodka.
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zobrazí čas predvoľby a číslo predvoľby. Tlačidlami 2 a 3
nastavte požadovaný čas predvoľby. Tlačidlom 4 sa
aktivuje alebo deaktivuje predvoľba. Pri aktivovaní
predvoľby sa na displeji zobrazí symbol „ON“. Ak je
predvoľba aktivovaná, na displeji sa je zobrazené číslo
predvoľby (1, 2 alebo 3).

Obsluha mini – hodín
Zapnutie kúrenia
Stlačte tlačidlo 4. Na displeji sa zobrazí nastavená doba
vykurovania. Následne sa zobrazí zvyšný čas vykurovania
a symbol 7.

Vypnutie kúrenia
Stlačte tlačidlo 4. Kúrenie sa vypne približne do 3 minút.
Displej začne zobrazovať aktuálny čas.

Trvalá prevádzka

Stlačte a držte stlačené tlačidlo 3. Potom stlačte tlačidlo 4.
Kúrenie je teraz trvalo zapnuté až kým ho nevypnete
tlačidlom 4.

Aktivovanie a deaktivovanie predvoľby
Stlačením tlačidla 1 vyberte čas predvoľby. Tlačidlom 4 sa

aktivuje alebo deaktivuje vybraná
predvoľba. Pri
aktivovaní predvoľby sa na displeji zobrazí symbol „ON“.
Ak je predvoľba aktivovaná, na displeji je zobrazené číslo
predvoľby (1, 2 alebo 3).

Špeciálne funkcie len v kombinácii s diaľkovým
ovládaním TP41 / TP41i
Programovanie prijímača s vysielačom
Stlačte a držte stlačené tlačidlo 2. Potom stlačte tlačidlo 4.

Na displeji sa zobrazia 2 vodorovné čiary. Teraz stlačte
tlačidlo na vysielači. Pri úspešnom naprogramovaní
prijímača s vysielačom sa displej vráti do východieho stavu
– zobrazí sa aktuálny čas. Ak programovanie nebolo
úspešné, displej sa vráti do východieho stavu až po 35
sekundách. V takom prípade postup opakujte.

Nastavenie predvoľby času (programovanie)
Stlačte tlačidlo 1 raz, dvakrát alebo trikrát, pre zvolenie
požadovanej predvoľby 1, 2 alebo 3. Na displeji sa
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