Brugervejledning

Danfoss Icon™ Display
Rumtermostat, 230 V
Introduktion

Danfoss Icon™ Display er en rumtermostat, der er specielt udviklet til gulvvarmesystemer. Den kommer
i fire forskellige design, der er tilpasset markeder over hele verden.
Danfoss Icon™ Display er meget intuitiv og brugervenlig. Indstil blot din ønskede komforttemperatur,
og termostaten vil styre rumtemperaturen ud fra dine indstillinger.

Tænd for
termostaten

Rør ved skærmen for at aktivere Danfoss Icon™ Display.
Den aktuelle rumtemperatur vises. Hvis termostaten har tændt for
varmen, vises varmeikonet .
Rør ved

for at vende tilbage til forrige skærmbillede.

Skærmen slukker efter 10 sekunder uden nogen handling.

Indstil temperaturen

Tænd for termostaten
Rør ved

eller

for at indstille den ønskede rumtemperatur.

Temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang.
Bekræft din indstilling ved at trykke på

Nulstil til
fabriksindstillinger

Tryk på
og
lingerne.

samtidigt i mindst 3 sekunder for at nulstille Danfoss Icon™ Display til fabriksindstil-

Displayet skifter mellem
Bekræft ved at trykke på
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Menuer

Tænd for termostaten.
Tryk på

i 3 sekunder for at åbne brugermenuerne

Skift mellem menuerne med
Vælg menu med

eller

og

.

.

.

(For at åbne Installatørmenuerne
i 3 sekunder).

og

, skal du trykke på

igen

Temperaturbegrænsning
og

ændrer temperaturen på skærmen. Indstil den højeste temperatur med

eller

.

og

ændrer temperaturen på skærmen. Indstil den laveste temperatur med

eller

.

Bekræft dit valg med

.

Temperaturindstillingsområde: 5-35 °C.

Produkt-id
Produktionskode.

Menu 3 og 4 er kun relevante for installatøren

Indstil aktuatortype
Vælg mellem Normalt lukket
Bekræft med

eller Normalt åben

med

eller

.

.

Indstil reaktionstiden for gulvvarmesystemet
Vælg Hurtig
Bekræft med

, Halvhurtig

eller Langsom

reaktionstid med

eller

.

.
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