Inteligentní topný panel

uživatelská příručka
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BEZPEČNOST
Před používáním tohoto prudktu pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku.
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•

Tento produkt nesmí být používán dětmi do 8 let a jedinci s duševní poruchou či
nesvéprávnými jedinci. V e výše uvedených případech musí být v blízkosti produktu vždy
dospělá osoba.

•

Děti mladší 3 let se nesmí k tomuto produktu přibližovat, pokud není v blízkosti dospělá
osoba.

•

Děti od 3 do 8 let mohou produkt pouze zapínat/vypínat v případě, že jsou pod dohledem
dospělé osoby, která za ně přejímá veškerou zodpovědnost. přídtroj musí být správně
uchycen. Děti od 3 do 8 let nesmí regulovat zařízení, ani jej zapojovat nebo odpojovat od
zdroje napětí.

•

UPOZORNĚNÍ - Některé části zařízení mohou být horké a způosbit popálení nebo
vznícení. Vždy každého na tuto skutečnost upozorněte.

•

Pokud je přívodní kabel poškozen, zařízení nepoužívejte a přivolejte kompetentní a
kvalifikovanou osobu.

•

UPOZORNĚNÍ- Zařízení musí být plně přístupné, aby jej bylo možné kdykoliv vypnout. Tato
přístupnost musí být zajištěna i v případě, že je zařízení ovládáno dálkově.

•

VAROVÁNÍ -Z důvodu přehřátí a možného požáru nikdy nepřekrývejte topný panel.

•

Topný panel musí být umístěn v blízkosti zásuvky.

•

Nepoužívejte tento panel v blízkosti van, umyvadel, sprchových koutů, bazenů, atd.

•

Vždy používejte nosné podpěry na podlahu nebo uchycení na stěnu.

•

Topný panel musí být nainstalován tak, aby jej nebylo možné zapínat/
vany, sprchového koutu, bazénu, atd.

•

Varování: Tento produkt může být instalován
pouze mimo zóny 0,1,2.

•

Vždy se držte platných elektrických předpisů. V
případě nejistoty kontaktujte odborníka.

vypínat z
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INSTALACE
Podpěry pro umístění na podlahu
Otočte topný panel a nainstalujte podpěry pro umístění na podlahu viz obrázek níže.

Umístění na stěnu

Ujistěte se, že je dodržena minimální vzdálenost od okolních předmětů (viz obrázek nalevo)

BVF NYBRO SMART PANEL HEATER
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Varování! Ujistěte se o dodržení minimální vzdálenosti 30 cm.
Varování! Před vrtáním se ujistěte, že v místě vrtání nejsou elektrické rozvody, rozvody vody,
plynu, atd.

A.

Přiložte ke zdi zadní nosič panelu, vyrovnejte jej a označte si díry na vrtání.

B.

Vyvrtejte díry o průměru ø 8mm a vložte do děr podložky.

C.

Přišroubujte nosič topného panelu.

D.

Umístěte topný panel na nosič a zajistěte jej pomocí západek (D)

Varování! Před zapojením a aktivací se ujistěte, že je topný panel správně zafixován a
umístěn.
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UŽÍVÁNÍ
WiFi indikátor

Komfortní režim

Indikátor aktivního vytápění

ECO režim

Standby indikátor: on/off

Časovač

On/Off

Funkce nárůstu

Výběr režimů

Funkce poklesu

WiFi

Časování

1.

Zapojte konektor do zásuvky a zapněte zařízení pomocí tlačítka On/Off. Standby indikátor se
rozsvítí.

2.

Stiskněte
, tím zapnete zařízení, které se bude chovat dle z výroby nastavených
parametrů.
Definované: Režim : komfortní mód | Nastavená teplota: 22°C
		
Datum: 1(Pondělí); Čas: 00:00 (Off) | Detekce otevřeného okna: Off |
Časovač: Off
Je možné, že z důvodu testování kvality, bude nastavení odlišné.

3.

Pro vypnutí produktu stikněte tlačítko
.
Odpojte produkt, pokud jej nepoužíváte.

Nastavení času a dnu v týdnu
1.

Stiskněte tl.

po dobu 3 vteřin pro vstup do nastavení času a dnu v týdnu.

2.

Na displayi d , stikněte
a
1: Pondělí 2: Úterý, 3: Středa, etc.

3.

Stiskněte

4.

Stiskněte

5.

Stikněte

6.

Stikněte

7.

Stiskněte

a vyberte den v týdnu 1-7.

k potvrzení zadaného dnu a přejděte k nastavení času,
a

pro nastavení akutálního času (hodin).

k povrzení hodin a předěte k nastavení minut.
a

k nastavení akutálních minut.
pro potvrzení nastavení.

Režim vytápění
•
•

P1 P2 P3

Stikni
pro výber režimu vytápění
Mezi režimi lze přepínat
Komfortní režim: Stiskněte

a

Fr
pro nastavení teploty 5-35°C.

ECO režim: Stiskněte
and
pro nastavení teploty 1-31°C.
Poznámka: ECO režim = Komfortní režim – 4°C
Programování - režim.
Pozn: Vždy nejprve nastavte aktuální čas a den v týdnu.
Režim proti zamrznutí: Cílová teplota je 7°C. Teplotu nelze přenastavit.
BVF NYBRO SMART PANEL HEATER
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Přednastavené hodnoty programu
P1: (Pondělí-Neděle) Nenastavitelný program

P2: (Pondělí-Pátek) Nenastavitelný program

P2: (Sobota-Neděle Nenastavitelný program

P3: (Pondělí-Pátek Nastavitelný program

P3: (Sobota-Neděle) Nastavitelný program

P3 nastavení programu

3.

P3 , stiskněte
přes 3 vteřiny pro přístup k nastavení daného dne.
Obrazovka zobrazí d 1 , stikskněte
a
pro nastavení dne d 1 – d 7 (
Stiskněte
pro potvzení a přejděte k nastavení hodin, obrazvka ukazuje 00 .

4.

Stikněte

5.

Stiskněte
pro výběr daného režimu pro každou hodinu (Komfortní režim:
režim:
, Režim proti zamrznutí: žádné ze dvou kontrolek nesvítí).

6.

Opakujte tak dlouho, dokud nenastavíte každou hodinu.

1.
2.

V programu

and

pro nastavení 00-23.

Pozn: Po nastavení topného režimu hodiny 23, stiskněte
Pozn: Pokud diplay ukazuje

d 7 , stiskněte

, ECO

pro návrat k nastavení dnů.

a ukončete nastavování režimu

P3 .

Časovač

0 H a začne poblikávat.

1.

Stiskněte

jedenkrát, obrazovka zobrazí

2.

Stiskněte

a

3.

Stiskněte

opět pro pro potvrzení nastavení. Indikátor časovače se rozsvítí.

pro nastavení časovače 0-24 hodin.

Funkce otevřeného okna
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O nebo OF, stiskněte

•

Ve standby režimu dlouze stiskněte
a obrazovka zobrazí
pro aktivaci nebo deaktivaci tohoto režimu.

•

Pokud dojde během procesu vytápění k poklesu teploty o 2 stupně během dvou minut,
dojde k aktivaci režimu a zastavení vytápění. Na obrazovce se zobrazí E3 , stiksněte
pro
opětovnou aktivaci vytápění.
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Kalibrace čidla
1.

Ve standby režimu stiskněte tlačítka

2.

Obrazovka zobrazí aktuální teplotu.

a

po dobu 3 vteřiny.

3.

Stiksněte
nebo
, pro nastavení reálné teploty, kterou změříte pokojovým teploměrem.
Příklad: Orazovka ukazuje 22 C ale reálná hodnota je 20 C. Pomocí tlačítka mínus nastavíte
teplotu na 20 C.

4.

Pro uložení kalibrace stiskněte tlačítko

.

.

WIFI připojení
Pro připojení k WIFI navštivte webové stránky níže.

bvfheating.com/nybro

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
•

Vypněte zařízení a vypojte jej ze zásuvky.

•

Použijte vlhký hadr. Nikdy nepoužívejte mýdla nebo čističe.

•

Pozor: Nechte produkt nejdříve vychladnout.

•

Nikdy nečistěte produkt proudem tekoucí vody. Může vzniknout úraz elektrickým proudem
nebo požár.

•

Doporučejeme pravidleně vysávat prach nahromaděný uvnitř produktu.

•

Pozor: Nikdy nepoužívejte chemické čističe. Může dojít k poškození kovových a plastových
částí.

Tento produkt nepatří do komunálního odpadu. Produkt uložte na sběrné místo elektroniky nebo
kontaktujte vašeho dodavatele.

BVF NYBRO SMART PANEL HEATER
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Tento produkt je použitelný pouze v dobře izolovaných objektech.

