INSTRUCȚIUNI PENTRU SISTEMUL DE COMANDĂ VIDO
Punerea în funcțiune

1.0 Introducere
Sistemul electronic de comandă instalat pe Vido oferă o gamă largă de opțiuni care pot fi
selectate în funcție de complexitatea sistemului și de cerințele de exploatare.
Unitatea este setată din fabrică pe ”Easy Mode”, ceea ce permite reglarea termostatică a
temperaturii, opțiunea numai ventilație și funcția ceas.

2.0 Display
1. Indicator încălzire
2. Indicator răcire
3. Simbol temperatură – când apare
acest simbol este afișată temperatura
actuală din ambient
4. Simbol viteză ventilator (elicele se
rotesc atunci când ventilatorul este activ)
5. Mod confort
6. Pornire/oprire
7. Setarea ceasului
8. Temperatura ambiantă
9. Ora
10. Ziua săptămânii
11. Un chenar aprins indică funcția
selectată

3.0 Funcționare
Utilizați tastele
și
atunci când chenarul

pentru a selecta dintre următoarele opțiuni. Funcția este selectată
se aprinde încadrând simbolul corespunzător.

Modul confort :
Vido va funcționa în acest regim atâta timp cât temperatura apei este ≥32°C în regim de încălzire
sau ≤15°C în regim de răcire. Viteza ventilatorului se va adapta în mod automat în funcție de
diferența dintre temperatura din ambient și temperatura setată.
Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a regla temperatura dorită în ambient. Apăsați (OK) pentru a
confirma. (Setarea din fabrică este la 21°C).
Setarea vitezei fixe a ventilatorului :
Selectarea acestei funcții se referă numai la viteza ventilatorului fără controlul temperaturii.
Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a selecta F1, F2 sau F3 pentru viteza de ventilație dorită de
dumneavoastră (F1 este viteza cea mai redusă și F3 cea mai înaltă) și apăsați (OK) pentru a
confirma.
Setarea ceasului și funcția «ziua»
Utilizați tastele
și
până la
pentru a regla ceasul și/sau funcția ≪ziua≫ și apăsați (OK)
pentru a schimba timpul.
Reglați minutele cu ajutorul tastelor (+) și (-) și apăsați (OK) pentru a confirma.
Reglați orele cu ajutorul tastelor (+) și (-) și apăsați (OK) pentru a confirma.
Reglați zilele cu ajutorul tastelor (+) și (-) și apăsați (OK) pentru a confirma.
Funcția Pornire/Oprire :
Utilizați tastele
și
pentru a confirma.

până la

pentru a porni sau a opri unitatea și apoi apăsați (OK)
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4.0 Funcții
Funcția

Descrierea
Reglarea regimului de funcționare
Unitatea trebuie să fie programată
pentru funcționarea numai în regim de
încălzire, numai răcire sau încălzire și
răcire.

Reglarea fixă a ventilatorului
F1, F2, F3 indică viteza de ventilație,
respectiv 1,2 sau 3, fără reglarea
temperaturii. A1, A2, A3 indică viteza de
ventilație, respectiv 1,2 sau 3, în regim
numai încălzire dacă temperatura apei
este ≥32°C
Modul confort
Reglează temperatura din ambient prin
adaptarea automată a vitezei de
ventilație în funcție de diferența dintre
temperatura curentă și temperatura
setată. Ventilatorul funcționează atunci
când temperatura apei în regim de
încălzire este ≥32°C sau ≤15°C în regim
de răcire.
Modul Auto
Unitatea funcționează în funcție de unul
Auto dintre cele 9 programe presetate sau
unul dintre cele 4 programe definite de
utilizator.
Reducere în timpul nopții
Reglează temperatura din ambient cu
adaptarea automată a vitezei de
ventilație în funcție de diferența dintre
temperatura curentă și temperatura de
reducere în timpul nopții.
Setarea vacanței
Asigură protecția împotriva înghețului
sau protecția împotriva supraîncălzirii în
timpul perioadelor de absență
(vacanță). Comanda va contoriza prin
numărătoare inversă a timpului până la
“00” după care este reluat regimul Auto.
Temperatura setată pentru protecția
împotriva înghețului este de 7°C.
Temperatura setată pentru protecția
împotriva supraîncălzirii este de 30°C.
Pornire/oprire
Pentru a porni/ opri unitatea.
Setarea ceasului
Afișarea timpului în format de 12 sau 24
ore.

P

Meniu programare
Selecția dintre 9 programe presetate și
4 programe definite de utilizator.

Reglarea
Reglarea regimului de funcționare
Răsfoiți până la modul ventilator fix
, și
apăsați tasta (
). Utilizați tastele (+) sau
(-) pentru a alege una din următoarele :
Nod (Mod) Hot pentru încălzire.
Nod (Mod) Cold pentru răcire.
Nod (Mod) Auto pentru încălzire și răcire.
Apăsați (OK) pentru a confirma.
Selectați cu ajutorul tastelor (+) sau (-)
şi apăsați (OK) pentru a confirma.
(Notă: simbolul de viteză de ventilație nu
apare decât atunci când ventilatorul
funcționează).
Apăsați (OK) pentru a afișa temperatura
setată.
Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a regla
temperatura dorită în ambient. Reglarea
din fabrică în regim de încălzire este de
21°C.

Disponibilitate
Easy
Full
x

x

x

x

x

Vezi secțiunea 12.5 pentru opțiuni și
reglarea programelor. Apăsați (OK) pentru
a afișa temperatura setată curentă
(Confort sau Reducere în timpul nopții).

x

Apăsați (OK) pentru a afișa temperatura
setată.
Utilizați tastele (+) sau (-) pentru a regla
temperatura dorită în ambient. Reglarea
din fabrică în regim de încălzire este de
19°C..

x

x
Selectați
și se afișează
.
Reglați durata cu ajutorul tastelor (+) și
(-). (În ore “H” atunci când durata este mai
mică de 24 ore și apoi în zile “d”).
Întrerupeți durata folosind tasta (-) și reglați
durata pe “no”.

Apăsați (OK) pentru a porni sau a opri
unitatea.
Apăsați (OK). Reglați minutele cu ajutorul
tastelor (+) și (-).
Apăsați (OK). Reglați orele cu ajutorul
tastelor (+) și (-).
Apăsați (OK). Reglați zilele cu ajutorul
tastelor (+) și (-). Apăsați (OK).
Vezi secțiunea 12.5 din Manualul
dumneavoastră de instalare pentru
mai multe informații.)

x

x

x

x

x
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