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Ikonförklaringar
Klicka på gröna bocken för att godkänna.

Klicka på gröna pilen för att backa.

Klicka på röda krysset för att avbryta action.

Klicka på det blå frågetecknet för att få information om läget där du befinner dig.
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Inställningar
Starta

Klicka på skärmen så kommer du till första sidan, Starta.

På Starta-sidan finns flera möjligheter till inställningar.
På kommande sidor beskrivs följande delar kort
• Bortrest
• Komfort
• Frostskydd
• Husreglering
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Inställningar (Bortrest, Komfort, Frostskydd)
Bortrest

När du åker bort kan du sänka din temperatur i alla rum samtidigt och
ställa in så att den är tillbaka som innan, lagom tills du är tillbaka.
Klicka på ikonerna för att ändra.

Komfort

Man använder Komfort för att återgå till de normala inställningarna efter
att man t.ex. haft huset inställt på Frostskydd.
Du kan ändra gradantalet i resp. rum genom att klicka på Husreglering.
När du klickat på Komfort så är det aktiverat.
Avaktivera genom att klicka på Inaktivera läget nu.

Frostskydd

Om du ska vara bort en längre period och ska ”stänga” huset så klicka här så
ställs alla element på frostgränsläge.
När du klickat på Frostskydd så är det aktiverat.
Avaktivera genom att klicka på Inaktivera läget nu.
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Inställningar (Husreglering)
Husreglering

Värmestyrning
– här går du in för att ställa in temperaturen.

Inställningar
– här går du in för att ställa in tid, datum,…

Klicka på det rum du vill ändra.
(rumsförklaring – rum 1= är rummet på ballustraden längst upp till
höger?…)

<< Klicka på pilen för att se fler rum

Höj eller sänk temperaturen.
Anpassa rum (fortsättning nästa sida).
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Inställningar (Husreglering, forts.)
Husreglering (forts.)

Värmekontroll
- ställ in värmen för valt rum (fortsättning nästa bild).

Ja
-variera temperaturen under dygnet och perioden.
Nej
-samma temperatur under hela dygnet och perioden.

6(7)

Varningssignal
En varningstriangel visas längst upp till höger.
Klicka på skärmen.

Klicka på rödmarkerade ”Husreglering”.
Här kan du se vad varningen gäller och vilket/a rum det gäller.
Här kan de t.ex. stå att batteri behöver bytas.
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