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1. MOŽNOSTI POUŽITIA

- Termostat je možné použiť s aplikáciou alebo bez nej len ako bezdrôtový termostat.

- Termostatom je možné ovládať akékoľvek zariadenie ON/OFF (čierne kábliky) ako klasický termostat alebo

  systémom Open-Therm (červené kábliky) pri kotloch alebo peletovom horáku, kedy termostat pracuje modulačne 

  a prispôsobuje výkon a výstupnú teplotu kotla podľa požiadavky teploty v priestore (+ 4% na účinnosti) - OPEN-THERM

  PRIPOJENIE LEN PRE KOTLY FERROLI !!!, zároveň s pripojením Open-Therm je možné: 

  a) sledovať alebo nastavovať teplotu do kúrenia alebo ohrevu TUV b) Sledovať aktuálny výkon kotla a prevádzku

  c) sledovať aktálny stav kotla (v prevádzke / vypnutý / v poruche).

Horeopísané nastavenia a stavy je možné sledovať v aplikácii alebo len v termostate.

V aplikácii alebo termostate je možné nastaviť ovládanie zapínania kotla do kúrenie:

A) MANUÁLNY REŽIM

B) AUTOMATICKÝ REŽIM

C) REŽIM DOVOLENKA

D) VYPNUTÝ REŽIM

   Sleduje aktuálnu nastavenú teplotu

         Sleduje vami nastavený časový plán teplôt

      Udržuje minimálnu teplotu

Zariadenie je vypnuté (UK/TUV)

2. POSTUP INŠTALÁCIE

- Pripojte káble podľa použitia ON/OFF- čierne / Open Therm - červené  

  do svorky spínania izbovým termotatom ovládania kotla / horáku.

- Pripojte kábel od kotla do prijímača

  konektorom USB

- Pripojte Prijímač pripraveným káblom cez Micro USB konektor a adaptér do zásuvky 220V.

- Do termostatu vložte pribalené baterky (2xAAA 1,5V).

- Ak sa vám na displeji termotatu zobrazí IKONA          termostat sa úspešne pripojil cez RF signál k prijímaču.

- Ak sa vám termostat automaticky nepripojil k prijímaču, je nutné ich spárovať manuálne:

Stlačte tlačidlo LED prijímača, kým nezačne blikať načerveno (na 7 sekúnd).

• Na termostate zatlačte tlačidlo „set“ - (tlačidlo úplne napravo) pokiaľ nezačne na displeji blikať čas.

• Tlačidlom šípka hore prejdite na COUP a zatlačte "set”.

• Keď sa zobrazí správa „r0X“, spojenie bolo nadviazané. Znova stlačte set

Teraz je možné ovládať kotol s termostatom (bez aplikácie).  

Open Therm (OT Bus)

ON / OFF

Prijímač

2. PRIPOJENIE APLIKÁCIE

A ) Stiahnite si do mobilu aplikáciu Ferroli CONNECT

B) Vstúpte do aplikácie, podľa požiadaviek si vytvorte účet (registrujte sa), vložte prijatý kód z e-mailu a potvrďte.

C) Následne si od vás aplikácia vyžiada názov domácej siete Wi-Fi a heslo do siete Wi-Fi. Prihláste sa.

D) Pre pripojenie prijímača do vašej siete Wifi zatlačte WPS tlačidlo na prijímači a zatlačte v aplikácii tlačidlo

    pokračovať, v tomto momente sa vám "páruje" prijímač s domácou Wi-Fi sieťou.

E) Po úspešnom pripojení do siete je termostat a aplikácia pripravená na prevádzku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NASTAVENIACH NÁJDETE V NÁVODE FERROLI CONNECT. 


