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Vartotojo vadovas

„Danfoss Icon™ Display“
Kambario termostatas, 230 V

„Danfoss Icon™ Display“ yra specialiai grindų šildymo sistemoms skirtas kambario termostatas. Siūlomi 
keturi skirtingi variantai, tinkantys viso pasaulio rinkoms.

„Danfoss Icon™ Display“ naudojimas yra intuityvus ir paprastas. Tiesiog nustatykite norimą komforto 
temperatūrą ir termostatas kontroliuos kambario temperatūrą, atsižvelgdamas į nustatymą.

Įžanga

Termostato 
pažadinimas 

Palieskite ekraną, kad pažadintumėte „Danfoss Icon™ Display“.

Rodoma faktinė kambario temperatūra. Jeigu termostatas įjungia 
šildymą, rodoma šildymo piktograma .

Palieskite , kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

Neatlikus jokių veiksmų, ekranas išsijungia po 10 sekundžių.

Temperatūros 
nustatymas

Termostato pažadinimas 

Palieskite  arba , kad nustatytumėte pageidaujamą kambario 
temperatūrą.

Mirksinti temperatūros reikšmė reiškia, kad vyksta nustatymas.

Nustatymą patvirtinkite paliesdami .

Gamyklinių nustaty-
mų atkūrimas

Vienu metu paspauskite  ir  bent 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte „Danfoss Icon™ Display“ 
numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Ekranas persijungia iš  į .

Patvirtinkite paliesdami .
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Pažadinkite termostatą.

Paspauskite  3 sekundes, kad atidarytumėte vartotojo meniu  ir 
.

Perjunkite meniu naudodami  arba .

Pasirinkite meniu naudodami .

(Jei norite atidaryti montuotojo meniu  ir , paspauskite  dar 
kartą ir palaikykite 3 sekundes.)

Temperatūros ribojimas

 ir  perjungia temperatūrą ekrane. Nustatykite didžiausią temperatūrą naudodami  arba .

 ir  perjungia temperatūrą ekrane. Nustatykite žemiausią temperatūrą naudodami  arba 
.

Pasirinkimą patvirtinkite paliesdami .

Numatytosios temperatūros diapazonas: nuo 5 iki 35 °C.

Gaminio identifikacinis kodas

Gaminio kodas. 

3 ir 4 meniu skirti tik montuotojui

Pavaros tipo nustatymas

Pasirinkite Normaliai uždaryta  arba Normaliai atidaryta  naudodami  arba .

Patvirtinkite naudodami .

Grindų šilumos skleidimo charakteristikų nustatymas

Pasirinkite Greitas , Vidutinis  arba Lėtas  šilumos skleidimo charakteristikas naudo-
dami  arba .

Patvirtinkite naudodami .
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Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spanudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir 
užsakytus, su sąlyga, kad nereikés keisti jau suderintų specifikacijų.
Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkampų kampanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisėe rezervuotos.


