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► Çalışma Modu 

Bu tuşa basarak istenilen çalışma modu belirlenir. Seçiminizi yaptıkça ekranın alt tarafında bir ok ve üst tarafta 
açıklama yazısı görülür.Menü içerisindeyken aynı tuşa basılırsa ana ekrana dönülür.otomatik çalışma için siyah 
noktanın saat işaretinin üstünde durması gerekmektedir 

► Zaman Programı 
Bu tuşa basarak her ısıtma devresine ve kullanım sıcak suyuna ait zaman programı ayarlanır  değiştirilebilir.  
► Bilgi Butonu 
Bas-çevir butonunu kullanarak tüm sistem giriş-çıkış bilgileri izlenir.Butona basılınca görülen ilk değer dış hava 
sıcaklığıdır. Butonu çevirdikçe ısıtma sisteminizde var olanBileşenlere ait diğer bilgiler gösterilir. Menü 
seviyesinde bilgi butonuna basılarak bir önceki menüye dönülür. 

► Bas-Çevir Buton 
Bas-Çevir butonu ünite kullanımını kolaylaştırmaktadır. Yaklaşık 3 saniye basılı tutarak menüye ulaşılır. Butonu 
sağa veya sola çevirerek menü içerisinde gezilebilir. Seçim yapmak için butona bir kez basınız. 

► Gündüz (Konfor) Oda Sıcaklığı Ayarı 
İstenilen oda  konfor sıcaklığı ayarı için bu tuşa 1 kez basılarak  bas çevir buton ile istenen oda değeri 
ayarlanır ve tuşa tekrar basılarak sabitlenir. Ayar aralığı : 5...30 °C 

► Gece (Ekonomi)Oda Sıcaklığı Ayarı 
İstenilen oda  ekonomi sıcaklığı ayarı için bu tuşa 1 kez basılarak  bas çevir buton ile istenen oda değeri 
ayarlanır ve tuşa tekrar basılarak sabitlenir. Ayar aralığı : 5...30 °C 

► Kullanım Sıcak Suyu Butonu 
İstenilen Kullanım Sıcak Suyu sıcaklığı ayarı için bu tuşa 1 kez basılarak  bas çevir buton ile istenen su sıcaklığı 
ayarlanır ve tuşa tekrar basılarak sabitlenir. Ayar aralığı : 5...65 °C 

► Ekran 
Kontrol ünitesi ilk açıldığında ekrandaki tüm karakterlerin görüldüğü segment test yapılır. Daha sonra ünitenin 
yazılım sürümü görüntülenir. Çalışmaya başladığında otomatik modda haftanın günü,tarih-zaman ve kazan 
sıcaklığı bilgileri gösterilir. Butona basıldığında ekran ışığı aktif olmaktadır. 
► Manuel Kullanım 
Butona yaklaşık 5 sn. basılı tutularak manuel mod çalışmaya geçilir. Ekranda istenilen kazan çalışma sıcaklığı ve 
gerçek kazan sıcaklığı görülür. Kazan ayarlanan sıcaklığa göre çalışır. Bu durumda tüm sistem pompaları 
(KSS pompası dahil) çalışmaktadır.üç yollu vananın bay pass hattının acılarak diğer vanaların kapatılması 
gerekmektedir Manuel kullanımdan çıkmak için tuşa 1 defa basılması yeterlidir. 
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