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Sluk/tænd termostaten
Tryk på “

” for at tænde eller slukke termostaten.

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, sættes Veria Wireless
Clickkit® i henholdsvis drifts- eller standbytilstand.
Når driftstilstand er aktiveret, sørger termostaten for, at
gulvvarmesystemet fungerer i henhold til de indstillinger,
brugeren har angivet.
Når standbytilstand er aktiveret, er gulvvarmesystemet ikke
aktivt, medmindre frostbeskyttelsestilstand er aktiveret.
Hvis Veria Clickmat skal deaktiveres helt, skal strømforsyningen afbrydes på stikkontakten.

Aktivering af baggrundslyset
Når en hvilken som helst af de fem knapper aktiveres, tændes baggrundslyset - og forbliver tændt i 10 sekunder efter
den seneste berøring af en af knapperne.

Indstilling af uret
Med termostaten tændt:
Tryk på “ ” én gang => “Hour” (time) blinker.
Tryk på “ ”eller “ ” for at vælge timer.
Tryk på “ ” igen => “Minute” (minut) blinker.
Tryk på “ ”eller “ ” for at vælge minutter.
Tryk på “ ” igen => “Week day” (ugedag) blinker.
Tryk på “ ” eller “ ” for at vælge ugedag.
Tryk på “ ” igen for at gemme tidsindstillingen, og
afslutte.
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Indstilling af ønsket gulvtemperatur
Med termostaten tændt:
Tryk på “ ” og “ ” for at justere den ønskede gulvtemperatur (FT).
Når gulvtemperaturen justeres, vises symbolerne “FT”
(gulvtemperatur) og “SET” (indstil).
Displayet vender tilbage til normal visning efter fem sekunder.

Læsning af aktuel gulvtemperatur
Veria Wireless Clickkit® termostaten viser som standard den
aktuelle rumtemperatur (RT) i displayet. Denne temperatur
er kun vejledende og bruges ikke til styring af gulvvarmesystemet.
Hvis du vil have vist den aktuelle gulvtemperatur (FT), skal
du følge nedenstående trin:
Med termostaten tændt:
Tryk på “M” én gang => “FT” blinker, og displayet viser
den aktuelle gulvtemperatur.
Efter fem sekunder skifter displayet tilbage til at vise den
aktuelle rumtemperatur (RT).
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Aktivering af frostbeskyttelsestilstand
Sådan aktiverer du frostbeskyttelsestilstand:
Med termostaten slukket:
Tryk på “M” i tre sekunder.
Tryk på “ ” og “ ” for at skifte mellem de to tilstande.
Vælg 01 (frostbeskyttelse aktiveret)
Sådan deaktiverer du frostbeskyttelsestilstand:
Med termostaten slukket:
Tryk på “M” i tre sekunder.
Tryk på “ ” og “ ” for at skifte mellem de to tilstande.
Vælg 00 (frostbeskyttelse deaktiveret)
Når frostbeskyttelse er aktiveret og termostaten er blevet
slukket, vil varmen blive aktiveret, hvis gulvtemperaturen
falder til under 5 °C.
Varmen slukkes igen, når gulvtemperaturen når 7 °C.
Når frostbeskyttelsestilstand er aktiveret, viser displayet
“ ”.
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Aktivering af TIMERTILSTAND
Med termostaten tændt:
Hold knappen “M” inde i tre sekunder.
Tryk på “ ”eller “ ” for at vælge nedenstående
indstillinger:
00 = Ingen timer (deaktiver timerfunktion)
01 = Programmerbar. Displayet viser “
“.
Når du er færdig vil termostaten vende tilbage til normal
visning efter tre sekunder.
Nu kan du indstille varmeprogrammerne. Termostaten skal have
fire varmeperioder for ugedagene mandag-fredag (Mo-Fr) og
fire varmeperioder for weekenden lørdag-søndag (Sa-Su).
Bemærk, at programmering af hele ugen skal foretages i
én uafbrudt proces, så det er en god ide at have skrevet
perioderne ned, så du kan referere til dem, når du
programmerer termostaten.

Standard fabriksindstillinger
Ugedage (Mo-Fr)
Periode 1 starter kl. 06:00 - Temperaturindstilling 25 °C
Periode 2 starter kl. 08:00 - Temperaturindstilling 15 °C
Periode 3 starter kl. 16:00 - Temperaturindstilling 25 °C
Periode 4 starter kl. 22:30 - Temperaturindstilling 15 °C
Weekend (Sa-Su)
Periode 1 starter kl. 08:00 - Temperaturindstilling 25 °C
Periode 2 starter kl. 23:00 - Temperaturindstilling 15 °C
Periode 3 starter kl. 23:10 - Temperaturindstilling 15 °C
Periode 4 starter kl. 23:20 - Temperaturindstilling 15 °C
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Indstilling af timeren
Hold knappen “ ” inde i tre sekunder, hvorefter tallet
“1” og “Mo Tu We Th Fr” vises.
Dette angiver, at du kan programmere det første
skiftetidspunkt for ugedagene.
Tryk på “ ”eller “ ” for at angive det ønskede
starttidspunkt.
Tryk på “ ” for at acceptere indstillingen.
Tryk på “ ” eller “ ” for at angive den ønskede
temperatur.
Tryk på “ ” for at acceptere indstillingen.
Gentag for skiftetidspunkterne 2-4 for ugedagene.
Når du har programmeret perioderne 1-4 for ugedagene, kan du
angive skiftetiderne for weekenderne. “Sa Su” vises på displayet.
Tryk på “ ”eller “ ” for at angive det ønskede
starttidspunkt.
Tryk på “ ” for at acceptere indstillingen.
Tryk på “ ”eller “ ” for at angive den ønskede
temperatur.
Gentag for skiftetidspunkterne 2-4 for weekenderne.

Overstyring af indstillinger i TIMERTILSTAND
Du kan når som helst ændre den foruddefinerede timertemperaturindstilling ved at trykke på “ ”eller “ ”.
Din manuelle overstyring vil være gældende indtil starten
af den næste timercyklus. Herefter genoptager termostaten dine programmerede indstillinger.
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Fejlfinding:
Problem:

Løsning:

Batteriikonet blinker

Udskift batteriet

Der er ikke lys i
displayet, når det
tændes

Udskift batteriet

Gulvet bliver ikke
varmt

Tjek om strømforsyningen er tændt
(grønt lys er aktiveret)
Tjek i så fald, om indstillingspunkterne
er angivet korrekt (se side 3)

Radioikonet blinker
gentagne gange

Radiokommunikationen er afbrudt.
Nulstil til fabriksindstillinger.

Display viser LO

Temperaturen er lavere end 0 °C

Display viser HI

Temperaturen er højere end 50 °C

Nulstilling til fabriksindstillinger

08097034 0212

Alle indstillinger, bortset fra klokkeslæt og dato, sættes til
fabriksindstilling:
Med termostaten slukket:
Tryk på “M” og “ ” i tre sekunder.
Vælg 01 ved at trykke på “ ”
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