Eessõna

Lühikasutusjuhend

Austatud klient

Välistemperatuuri poolt juhitav
regulaaator päikeseenergia
süsteemi reguleerimise võimalusega

Soojus elu nimel - sellel motol on meie juures
pikk traditsioon. Soojus on inimese jaoks
põhivajadus. Ilma soojuseta ei tunne me
ennast hästi ning alles soojus teeb majast
hubase kodu. Juba enam kui 100 aastat on
Junkers töötanud seetõttu välja lahendusi
soojuse, sooja vee ja ruumikliima valdkonnas,
mis on niisama mitmekülgne kui teie soovid.

FW 120

6 720 612 481-00.1R

Te olete otsustanud kõrge kvaliteediga
Junkersi lahenduse kasuks ning olete seega
teinud hea valiku. Meie tooted kasutavad
moodsaimat tehnoloogiat ning on töökindlad,
energiasäästlikud ja vaiksed - nii saate soojust
täielikult nautida.
Juhul kui teil peaks sellegipoolest tekkima
oma Junkersi tootega probleeme, pöörduge
oma Junkersi paigaldaja poole. Ta aitab teid
meelsasti edasi. Paigaldaja ei ole kättesaadav?
Sellisel juhul helistage kontakttelefonil.
Kontaktandmed tagakaanel.

Teie Junkersi meeskond

Robert Bosch OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Estonia
Tel. 00 372 6549 562
www.junkers.ee

6 720 800 919 (2012/02)

Soovime teile teie uue Junkersi tootega palju
rõõmu.

Säilitage käesolev
lühikasutusjuhend kütteseadme juures selleks
kohaldatud kohas.

Sümbolid

Juhtelemendid
1

Valikunuppu
suunas + keerata: Menüü/
Infotekst ülalt valida või parameetri väärtus
kõrgemaks seada
Valikunuppu
suunas – keerata: Menüü/
Infotekst alt valida või parameetri väärtus
madalamaks seada
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12 h

15

3
18

6
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24 h

21

Toimimismoodus Küte

3

Toimimismoodus Ökoreziim

4

Valikunuppu
vajutada: Menüü avada või
seadistus/väärtus seada
2

Toimimismoodus Külmumiskaitse
Automaat-toimimismoodus

1

Küttekontuuri töörežiimide ümberlüliti:

Toimimismoodus Puhkus

Automaatrežiim
Pidev Küte
Pidev Ökoreziim
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menu

info

Pidev Külmumiskaitse
3

4

Klahv
:
Selleks, et järgmisele ümberlülituse ajale ja
vastavale toimimismoodusele
= Küte,
= Ökoreziim,
= Külmumiskaitse
Antud küttekontuuri jaoks tegelik kellaaeg
määrata.
Klahv
: Selleks, et soojavee kuumutamist
koheselt aktiveerida. Soojaveesalvesti
kuumutatakse 60 minutiga soovitava
temperatuurini või kombineeritud
kütteseadmete korral on mugavusmoodus
30 minutit aktiivne.
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Klahv

menu
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Klahv

info
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Klahv

: väärtus kustutada/lähtestada
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Klahv

: Esitatud menüütasand ette kutsuda

Segment puudub: Ajavahemik
toimimismooduse
= Külmumiskaitse
jaoks antud päeval
(1 segment = 15 min)
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põleti töötamise näit
+

Menüü/Infotekst ülespoole või kõrgem
väärtus

–

Menüü/Infotekst allapoole või madalam
väärtus

ok

Menüü avada või seadistus/väärtus
seada
Esitatud menüütasand esile kutsuda

6 720 613 518-01.1O

Joon. 1

Standardnäit

Sümbolid
Tegelik ruumitemperatuur
(ainult seinale paigaldamise korral)
9

: Menüü avada/sulgeda

Vilkuv segment: tegelik kellaaeg (09.30
kuni 09.45)
Täissegment: Ajavahemik
toimimismooduse
= Küte jaoks
antud päeval (1 segment = 15 min)

: Väärtus kuvada
21
15

Tühi segment: Ajavahemik
toimimismooduse
= Ökoreziimjaoks
antud päeval (1 segment = 15 min)

Väärtus kustutada/lähtestada
Järgmise lülituse kellaaeg ja vastav
toimimismoodus
= Küte,
= Ökoreziim,
= Külmumiskaitse
Antud küttekontuuri jaoks tegelikuks
kellaajaks kindlaks määrata
Soojavee kuumutamine koheselt
aktiveerida. Soojaveesalvesti
kuumutatakse 60 minutiga soovitava
temperatuurini või kombineeritud
kütteseadmete korral on
mugavusmoodus 30 minutit aktiivne.

