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1 3 5

2 4 6Дякуємо, що ви обрали
хронотермостат
для регулювання температури
у своєму приміщенні.

Дотримуючись вказівок, що
містяться в цьому короткому
посібнику, ви зможете швидко
встановити цей пристрій та
розпочати його експлуатацію.

Від’єднайте корпус від основи,
вставивши викрутку в нижній затискач
та потягнувши його вгору.

Закріпіть основу на стіні, попередньо
пропустивши дроти крізь щілину.

Зніміть кришку батарейного відсіку.
Натисніть на нижній затискач, а потім
зніміть кришку, потягнувши її вгору.

Встановіть кришку батарейного відсіку
на місце (спочатку — верхню частину,
а потім натисніть на нижній затискач).

Акуратно вставте два елементи живлення
типу AA LR6 в такій орієнтації, яка
вказана на внутрішній стороні відсіку.

Прикріпіть корпус до основи.
Спочатку верхню частину, а потім
нижній затискач.

Хронотермостат ENJOY вже працює!
Перейдіть одразу до розділу меню        , щоб
виконати швидке налаштування (Quick-Start).
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Потрапивши у розділ меню       ,

Почніть швидке налаштування
(Quick-Start).

можна обертати та натискати
(з клацанням) перемикач      ,
щоб встановити іншу температуру,
або натиснути ліву кнопку [РУЧНЕ/
АВТОМАТИЧНЕ] чи праву кнопку
[МЕНЮ/ВИХІД], щоб перейти до
розділу меню      , де виконується
швидке налаштування з підказками.
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У розділі меню       обертайте
та натисніть (з клацанням)
перемикач       , щоб встановити
мову та перейти до розділу
меню      .
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V3 V4Хронотермостат ENJOY вже працює.
Режим з ручним керуванням:
Значення заданої величини        = 20°C
«Зима»      (цей символ відображається,
якщо температура в приміщенні
є нижчою, ніж        )

У розділі меню       обертайте
та натисніть (з клацанням)
перемикач       , щоб встановити
години та перейти до розділу
меню      .
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У розділі меню       обертайте
та натисніть (з клацанням)
перемикач       , щоб встановити
хвилини та перейти до розділу
меню      .
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У розділі меню       обертайте У розділі меню       обертайте
та натисніть (з клацанням)
перемикач       , щоб встановити
пору року («ЗИМА» або «ЛІТО»)
та перейти до розділу меню      .

Після швидкого налаштування
на дисплеї хронотермостата ENJOY
залишиться розділ меню
— стандартний режим роботи
з ручним керуванням, в якому
показані елементи налаштування,
такі як день тижня, години та хвилини.

Ви можете змінити значення заданих
величин        в цьому режимі роботи
з ручним керуванням, обертаючи
та натиснувши (з клацанням)
перемикач      .

Докладнішу інформацію про роботу
пристрою в режимі з ручним
керуванням дивіться в Посібнику
Користувача.

Натиснувши праву клавішу
[МЕНЮ/ВИХІД], ви повернетесь
до попереднього кроку.
Натиснувши ліву клавішу
[РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ],
ви повернетесь до режиму
пуску      .

Увага: ця проста послідовність
дій виконується крок за кроком
з автоматичним керуванням,
однак ви все одно можете вийти
з меню в будь-який момент.

та натисніть (з клацанням)
перемикач       , щоб встановити
день тижня та перейти до розділу
меню      .
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Тут ви побачите, що пристрій
вже працює з типовими
параметрами:
- температура в режимі
«КОМФОРТ»       = 20°C
- температура в режимі
«ЕКОНОМІЯ»       = 16°C
- програма = P2

Тепер хронотермостат ENJOY
готовий до роботи. Натиснувши
ліву клавішу [РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ], 
ви можете будь-коли перемкнути
його з автоматичного режиму
на режим з ручним керуванням.

Натиснувши праву клавішу
[МЕНЮ/ВИХІД], як в режимі роботи
з ручним керуванням      ,
так і в автоматичному режимі
роботи      , ви можете отримати
доступ до меню програмування.

Посібник Користувача, допоможе
вам відкрити для себе широкі
можливості індивідуального
налаштування, які пропонує
хронотермостат ENJOY.

Однак майте на увазі, що з того
моменту, коли ви вставили
елементи живлення,
хронотермостат ENJOY працює
безперервно, забезпечуючи вам
максимальний комфорт.

Інформацію про увімкнення
та вимкнення пристрою
дивіться в розділі «Увімкнення
та вимкнення» в Посібнику
Користувача.

Див. Посібник Користувача
в розділі «Автоматичний
режим роботи».

V7 V8

V9

Стандартний режим роботи
з ручним керуванням.

Стандартний автоматичний
режим роботи (програма).
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Перебуваючи в цьому режимі,
натисніть ліву клавішу
[РУЧНЕ/АВТОМАТИЧНЕ],
щоб перемкнути режим роботи
хронотермостата ENJOY
на автоматичний      .
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