Скорочена Інструкція для користувача

Шановні покупці!

Погодозалежний регулятор
з сонячним регулюванням

Тепло для життя - цей девіз став для нас
традицією. Тепло є головною потребою
людства. Без тепла ми почуваємо себе
незручно, і лише з теплом ми відчуваємо
комфорт та спокій у своїй оселі. Вже більше
100 років компанія Junkers розробляє
апарати, що несуть тепло у ваші оселі,
забезпечують наявність гарячої води та
створюють приємний клімат. Компанія
намагається враховувати усі ваші
побажання.

FW 100

Ми бажаємо, щоб новий апарат Junkers
приносив вам лише радість та задоволення.

Poáepò Áoø Ëòä.
Biääiëåííÿ Þíêepc
âóë. Êðàéíÿ, 1
02660, Kè¿â, Óêðà¿íà
www.junkers.ua

Ваша Junkers команда

067206134380

6 720 613 438 (2007/01) OSW

Якщо у вас виникли будь-які проблеми щодо
роботи вашого апарату Junkers, зверніться
до сервісного центру Junkers. Вам там з
радістю допоможуть. Виникли проблеми і ви
не можете дістатися сервісного центру? Тоді
до ваших послуг цілодобова інформаційна
служба! Детальнішу інформацію дивіться на
звороті.

6 720 612 481-00.1R

Ви придбали якісний та надійний апарат
Junkers і зробили дійсно вірний та розумний
вибір. Наші апарати працюють із
використанням найсучасніших технологій і є
надійними, енергозаощаджувальними та
малошумними пристроями. Таким чином, ви
можете насолоджуватись теплом у своїй
оселі без будь-яких перешкод.

Для зберігання короткої
інструкції з експлуатації
покладіть її у нішу у
опалювальному приладі.

Символ

Елементи керування
1

Регулятор вибору
повернути у напрямку
+: вибрати зверху меню/інформаційний
текст або встановити більше значення
Регулятор вибору
повернути у напрямку
–: вибрати знизу меню/інформаційний
текст або встановити нижче значення
Натиснути на регулятор вибору
: відкрити
меню або підтвердити настройку/значення

2

Режим роботи Опалення

15

Режим роботи Економний
18

6

3

24 h

Режим роботи Зах. від морозу
Автоматичний режим

21

3
menu

info

4
5
6
7

Режим відпустки
Режим горіння на дисплеї
Меню/Інфотекст нагору або
значення вище

–

Меню/Інфотекст вниз або значення
нижче

ok

Постійно Економний

Відкрити меню або підтвердити
настройку/значення

Постійно Зах. від морозу

Викликати попередній рівень меню

Перемикач режимів для системи опалення:
Постійно Опалення

4

12 h

+

Автоматичний режим

3

9

Кнопка
:
для того, щоб викликати наступний час
перемикання та пов'язаний з ним режим
роботи
= Опалення,
= Економний,
= Зах. від морозу для системи опалення
на поточний час.
Кнопка
: Для того щоб одразу активувати
підігрів гарячої води (активована функція
не може бути вимкнена доки не пройде
певний проміжок часу). Бойлер
нагрівається до бажаної температури за 60
хвилин або у комбінованому
опалювальному приладі комфортний режим
активний через 30 хвилин.

5

Кнопка

menu

6

Кнопка

info

7

Кнопка

: значення скасувати/повернути

8

Кнопка
меню

: викликати попередній рівень

2

8

1

Значення скасувати/повернути

3

4
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Рис. 1

Стандартні показники

Символ
Актуальна температура приміщення
(лише для настінного монтажу)
9

Блимаючий сегмент:
актуальний час (від 09:30 до 09:45)

: меню відкрити/закрити
: показати значення

Повні сегменти: проміжок часу для
режиму роботи
= Опалення на
поточний день (1 сегмент = 15 хв.)

21
15

Порожні сегменти: проміжок часу
для режиму роботи
= Економний
на поточний день
(1 сегмент = 15 хв.)
3

Без сегментів: проміжок часу для
режиму роботи
= Зах. від морозу
на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)

Викликати наступний час
перемикання та пов'язаний з ним
режим роботи
= Опалення,
= Економний,
= Зах. від морозу
для системи опалення на поточний
час.
Одразу активувати підігрів гарячої
води (активована функція не може
бути вимкнена доки не пройде
певний проміжок часу). Бойлер
нагрівається до бажаної температури
за 60 хвилин або у комбінованому
опалювальному приладі активний
через 30 хвилин.

