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Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų.
Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei
materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.

! Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės
žalos ar žalos aplinkai.

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuoroda“, patei-
kiama papildoma informacija.

Paskirtis

Ši eksploatacijos instrukcija skirta šildymo sistemos
naudotojui.
Šį prietaisą gali naudoti ir vyresni nei 8 metų vaikai ir
mažesnio fizinio, jutiminio arba protinio pajėgumo arba
neturintys patirties ir (arba) žinių asmenys, jeigu jie yra
prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai nau-
dotis prietaisu ir jie supranta iš to kylančius pavojus.

! Dėmesio
Netoli prietaiso esantys vaikai turi būti prižiūrimi.
■ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
■ Neprižiūrimiems vaikams draudžiama atlikti

valymo arba naudotojo atliekamus techninio
aptarnavimo darbus.

Prietaiso prijungimas

■ Prietaisą prijungti ir paleisti galima tik autorizuotiems
specialistams.

■ Prietaisą eksploatuoti tik su tinkamu kuru.
■ Laikytis nurodytų elektros prijungimo sąlygų.
■ Esamą instaliaciją keisti leidžiama tik autorizuotiems

specialistams.

Pavojus
Nekompetentingai atliekami šildymo sistemos
remonto ar priežiūros darbai gali būti pavojingi
gyvybei.
■ Dujų instaliacijos darbus gali atlikti tik atsakin-

gos dujų tiekimo įmonės įgaliotas kvalifikuotas
specialistas.

■ Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik
profesionaliems elektrikams.

Darbai su prietaisu

■ Darbus su prietaisu atlikite ir jį nustatinėkite tik taip,
kaip nurodyta šioje eksploatacijos instrukcijoje.
Kitus darbus su prietaisu leidžiama atlikti tik autori-
zuotiems specialistams.

■ Prietaiso neatidarinėkite.

■ Nenuimkite apdangalų.
■ Nemodifikuokite ir nepašalinkite primontuojamųjų

dalių arba instaliuotų priedų.
■ Neatjunkite ir nepriveržinėkite vamzdinių sujungimų.

Pavojus
Į karštus paviršius galima nusideginti.
■ Prietaiso neatidarinėkite.
■ Nelieskite karštų neapšiltintų vamzdžių, arma-

tūrų ir dūmtakių vamzdžių paviršių.

Apgadintas prietaisas

Pavojus
Apgadinti prietaisai kelia pavojų Jūsų saugumui.
Apžiūrėkite, ar prietaisas neapgadintas. Jei prie-
taisas apgadintas, jo naudoti nepradėkite.

Jei pajutote dujų kvapą

Pavojus
Dėl dujų nuotėkio gali įvykti sprogimas, galintis
sukelti sunkiausius sužeidimus.
■ Nerūkykite! Nenaudokite atviros ugnies, pasi-

rūpinkite, kad nesusidarytų kibirkščių. Jokiu
būdu nejunkite šviesos ir elektros prietaisų.

■ Užsukite dujų uždaromąjį čiaupą.
■ Atidarykite langus ir duris.
■ Išveskite žmones iš pavojaus zonos.
■ Išėję iš pastato, praneškite dujų ir elektros tie-

kimo įmonei ir specializuotai įmonei.
■ Iš saugios vietos (pastato išorėje) nutraukite

elektros energijos tiekimą.

Pajutus išmetamųjų dujų kvapą

Pavojus
Išmetamosios dujos gali sukelti gyvybei pavojin-
gus apsinuodijimus.
■ Išjunkite šildymo sistemą.
■ Išvėdinkite įrengimo patalpą.
■ Uždarykite gyvenamųjų patalpų duris.

Veiksmai gaisro metu

Pavojus
Gaisro metu kyla nudegimų ir sprogimo pavojus.
■ Išjunkite šildymo sistemą.
■ Užsukite skiriamuosius kuro tiekimo linijų vož-

tuvus.
■ Naudokite patikrintą ABC priešgaisrinių klasių

gesintuvą.

Saugos nuorodos

Jūsų saugumui
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Jei iš prietaiso ima sunktis vanduo

Pavojus
Jei iš prietaiso sunkiasi vanduo, kyla elektros
smūgio pavojus.
■ Išjunkite šildymo sistemą išoriniu atskiriamuoju

įtaisu (pvz., saugiklių dėžutėje, namo elektros
skirstykloje).

■ Praneškite Jus aptarnaujančiai šildymo techni-
kos įmonei.

Kaip elgtis, sutrikus šildymo sistemai

Pavojus
Sutrikimo pranešimai rodo, kad šildymo sistema
sutriko. Nepašalinti sutrikimai gali kelti sukelti
pavojingų gyvybei pasekmių.
Negalima sutrikimo pranešimų patvirtinti keletą
kartų iš eilės per trumpesnį laikotarpį. Praneškite
šildymo technikos įmonei, kad ji galėtų surasti
priežastis ir pataisyti gedimą.

Įrengimo patalpai keliamos sąlygos

Pavojus
Jeigu tiekiamojo oro angos uždaros, pradeda
trūkti degimo oro. Dėl to degimas vyksta ne iki
galo ir susidaro gyvybei pavojingas anglies
monoksidas.
Neužstokite ir neuždarykite orlaidžių.
Vėliau nedarykite jokių statybinių pakeitimų,
kurie galėtų turėti įtakos saugiam darbui (pvz.,
linijų nutiesimas, apdangalai arba skiriamosios
sienelės).

Pavojus
Lengvai užsidegantys skysčiai ir medžiagos
(pvz., benzinas, tirpikliai ir valikliai, dažai arba
popierius) gali sukelti sprogimus arba gaisrą.
Nelaikykite ir nenaudokite tokių medžiagų katili-
nėje ar netoli šildymo sistemos.

! Dėmesio
Eksploatuojant netinkamomis aplinkos sąlygo-
mis, gali būti pažeista šildymo sistema ir jos
saugumas.
■ Aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė nei

0 °C ir ne aukštesnė nei 35 °C.
■ Ore neturi būti halogeninių angliavandenilių

(esančių, pvz., dažuose, skiedikliuose ir valik-
liuose) bei didelio kiekio dulkių (pvz., atliekant
šlifavimo darbus).

■ Stengtis, kad oro drėgnis nebūtų nuolat didelis
(pvz., dėl patalpoje nuolat džiovinamų skal-
binių).

Oro išmestuvai

Naudojant prietaisus su oro išmetimu į lauką (gartrau-
kius, oro išmestuvus, oro kondicionierius) dėl įsiurbimo
gali susidaryti neigiamas slėgis. Tuo pačiu dirbant ir šil-
dymo katilui, išmetamosios dujos gali imti tekėti atgal. 

Pavojus
Vienu metu eksploatuojant šildymo katilą ir prie-
taisus su išmetamojo oro kanalais į lauką dėl
išmetamųjų dujų recirkuliacijos galima pavojin-
gai gyvybei apsinuodyti.
Imkitės tinkamų priemonių, kad būtų tiekiama
pakankamai degimo oro. Jei reikia, susisiekite
su Jus aptarnaujančia šildymo technikos įmone.

Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susi-
dėvinčios dalys

! Dėmesio
Komponentai, kurie nebuvo patikrinti su šildymo
sistema, gali sukelti šildymo sistemos pažeidi-
mus ar neigiamai paveikti jo funkcijas.
Dalis įmontuoti ar keisti paveskite tik speciali-
zuotai įmonei.

Saugos nuorodos

Jūsų saugumui (tęsinys)
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Simbolis Reikšmė
Nuoroda į kitą dokumentą su smulkesne
informacija
 

1. Darbo žingsnis paveikslėlyje:
numeracija atitinka darbo veiksmų seką.

Įspėjimas dėl daiktinės žalos arba žalos
aplinkai
 
 
Sritis, kurioje yra elektros įtampa
 
 
Atkreipti ypatingą dėmesį.
 
 
■ Konstrukcinė dalis turi girdimai užsifik-

suoti.
arba

■ Garso signalas.
■ Įmontuoti naują konstrukcinę dalį.

arba
■ Kartu su įrankiu: nuvalyti paviršių.
Tinkamai sutvarkyti seną konstrukcinę dalį.
 
 
Konstrukcinę dalį atiduoti į tinkamą surinki-
mo punktą. Konstrukcinės dalies nemesti
prie buitinių atliekų.
 

Naudojimas pagal paskirtį

Kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, jį reikia
įrengti ir eksploatuoti kartu su elektroniniais Viessmann
šilumos ir elektros gamybos įrenginių reguliatoriais ir
valdikliais, kurie ji palaiko. Tam reikia atsižvelgti į atitin-
kamas montažo, techninės priežiūros ir naudojimo
instrukcijas. Ypač būtina laikytis jungtims ir prijung-
tiems valdymo signalams nurodytų srovės ir įtampos
parametrų.

Jis skirtas naudoti tik gyvenamosios paskirties ir
komerciniuose pastatuose.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., siste-
mos eksploatuotojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir
tokiu atveju garantija netenka galios. Netinkamu nau-
dojimu laikoma ir tai, jeigu pakeičiama pagal paskirtį
numatyta šildymo sistemos komponentų funkcija.

Nuoroda
Prietaisas numatytas naudojimui tik namų ūkyje arba
panašiu kaip namų ūkyje būdu, t. y., prietaisą gali sau-
giai valdyti ir neinstruktuoti asmenys.

Informacija apie gaminį

Vitotrol 100, tipas UTDB, iš elemento maitinamas
patalpų termoreguliatorius su jungimo išėjimu.

Informacija

Simboliai
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Vitotrol 100, tipas UTDB-RF, yra iš elemento maitina-
mas patalpų termoreguliatorius su jungimo išėjimu,
integruotu radijo siųstuvu ir atskiru radijo imtuvu.

Yra skaitmeninis laikrodinis jungiklis, kuriuo gali būti
jungiamos patalpų šildymo laiko programos.

Pirmasis paleidimas

Jūsų patalpų termoreguliatorius yra parengtas naudoji-
mui ir prijungtas prie šildymo katilo reguliatoriaus Vito-
tronic.

Pirmą kartą paleisti sistemą ir nustatyti Vitotronic regu-
liatorių pagal vietines ir konstrukcines sąlygas bei
supažindinti su sistemos valdymu turi Jus aptarnau-
janti šildymo technikos įmonė.

Naudingi patarimai energijai taupyti

Patalpų šildymas

■ Normali patalpų temperatūra (žr. 13 psl.):
Nešildykite patalpų per daug. Kiekvienu temperatū-
ros laipsniu mažiau šildomos patalpos sutaupo iki
6 % šildymo išlaidų.

■ Laiko programa (žr. 10 psl.):
Dieną patalpas šildykite normalia, o naktį – suma-
žinta patalpų temperatūra. Tai nustatykite laiko pro-
grama.

■ Trumpalaikis išvykimas (žr. 14 psl.):
Pvz., išeidami apsipirkti, sumažinkite patalpų tempe-
ratūrą. Tam pasirinkite „Taupos režimą“.

■ Atostogos (žr. 13 psl.):
Išvykdami į kelionę nustatykite „Atostogų pro-
gramą“:
Patalpų temperatūra sumažinama, o karšto vandens
ruošimas išjungiamas.

■ Vėdinimas:
Vėdinimui termostatinius vožtuvus uždarykite. Trum-
pam plačiai atidarykite langus.

■ Žaliuzės:
Pradėjus temti, nuleiskite žaliuzes (jei yra).

■ Termostatiniai vožtuvai:
Teisingai sureguliuokite termostatinius vožtuvus.

■ Radiatoriai:
Neužstokite radiatorių ir termostatinių vožtuvų.

Apie kitas Vitotronic reguliatoriaus energijos taupymo
funkcijas teiraukitės Jus aptarnaujančios šildymo tech-
nikos įmonės.

Naudingi patarimai komfortui padidinti

Patalpų šildymas

■ Laiko programa (žr. 10 psl.):
Naudokitės laiko programa. Laiko programoje Jūs
galite nustatyti laiko fazes su skirtinga patalpų tem-
peratūra, pvz., dieną kitokią nei naktį.

■ „Vakarėlio režimas“ (žr. 14 psl.):
Jeigu savo patalpas norite šildyti kitokia temperatūra,
nei numatyta pagal laiko programą, nustatykite
„Vakarėlio režimą“.
Pavyzdys: Vėliam vakarui pagal laiko programą nus-
tatyta sumažinta patalpų temperatūra, o Jūsų svečiai
užtruko ilgiau.

Informacija

Informacija apie gaminį (tęsinys)

55
72

 6
18

 L
T



7

Dengiamojo skydelio atidarymas

Atvaizdavimas 1

Funkcijos

A

B

C

D

E

û g

|

|

ä Ok

F

G

H

å

Atvaizdavimas 2

A Iškviečiate meniu.
B Ekranas
C Aktyvinate taupos režimą û( 14 psl.) arba nus-

tatote vertes .
D Aktyvinate vakarėlio režimą g( 14 psl.) arba

nustatote vertes .

E Atstata
F Patvirtinate savo pasirinkimą arba išsaugote atliktą

nuostatą.
G Meniu grįžtate per vieną žingsnį atgal arba nutrau-

kiate pradėtus nustatymo veiksmus.
H Elementų skyrius

Apie valdymą

Aptarnavimo ir indikacinių elementų apžvalga
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Simboliai ekrane

Priklausomai nuo pasirinkto darbo režimo ekrane
rodomi vieni ar kiti simboliai.

0 6 12 18 24

T 01.01.09 23:26

21.5 °C
Prog 1

A B C

D

E

F

Atvaizdavimas 3

A Savaitės diena
B Data
C Laikas
D Pasirinkta laiko programa
E Patalpų temperatūra
F Laiko programa, atvaizduota laiko juosta

Šilumos pareikalavimas
Aktyvus vakarėlio režimas

û Aktyvus taupos režimas
Aktyvus rankinis režimas
Aktyvi atostogų programa

Ç Aktyvi apsauga nuo užšalimo
Î Elemento keitimas

Valdymas blokuotas

Kaip valdyti

Pagrindinis rodmuo

21.5°C
Atvaizdavimas 4

Spauskite mygtuką , g arba û.
Aktyvinamas ekrano apšvietimas ir įjungiamas darbo
rodmuo.

Darbo rodmuo

0 6 12 18 24

T 01.01.09 23:26

21,5℃
Prog 1

Atvaizdavimas 5

1. Jeigu ekrano apšvietimas užgesęs, paspauskite
mygtuką .
Ekrano apšvietimas aktyvinamas.

2. Jeigu ekrano apšvietimas aktyvus, dar kartą
paspauskite mygtuką .
Jums rodomas meniu.

3. Su /  atlikite pageidaujamas nuostatas ir patvirtin-
kite jas su OK. Mygtukais /  pakeista temperatūra
perimama automatiškai po 5 s.

Nuoroda
Maždaug po 30 s po paskutinio mygtuko spustelėjimo
meniu automatiškai išjungiamas.

Ekrano apšvietimas

Norėdami aktyvinti ekrano apšvietimą, paspauskite bet
kurį mygtuką. Maždaug 15 s po paskutinio mygtuko
spustelėjimo ekrano apšvietimas automatiškai
užgęsta.

Apie valdymą

Aptarnavimo ir indikacinių elementų apžvalga (tęsinys)
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Valdymo blokavimas

Jūs galite užblokuoti Vitotrol 100 valdymo mygtukus.
Tam 5 s kartu spauskite mygtukus  ir . Norėdami
panaikinti blokavimą dar kartą 5 s kartu spauskite myg-
tukus  ir .

Apie valdymą

Kaip valdyti (tęsinys)
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Jūs galite pasirinkti tokius darbo režimus:
■ šildymo režimą pagal laiko programą: žr. 10 psl.
■ apsaugos nuo užšalimo režimą: žr. 12 psl.
■ darbą pastovia patalpų temperatūra (rankinis reži-

mas): žr. 12 psl.

Laiko programos šildymo režimui parinkimas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 jau nustatytų laiko pro-
gramų („Prog 1“ iki „Prog 3“).
Iš anksto nustatytas laiko programas galite keisti savo
nuožiūra patys.

Laiko programoje galite įjunti vieną iš 3 patalpų tempe-
ratūrų:
■ COMFORT (gamyklinė nuostata: 21 °C)
■ ECO (gamyklinė nuostata: 19 ℃)
■ Sumažinta (gamyklinė nuostata 16 ℃)

Nustatytąsias patalpų temperatūros vertes galite keisti:
žr. 13 psl..

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite pageidaujamą laiko programą. 
(pvz. „Prog 1“).

4. Patvirtinkite su OK.
Šildoma pagal pasirinktą laiko programą.

Laiko programos tiekimo būsenoje

1 laiko programa – „Prog 1“

Nuo pirmadienio iki penktadienio
Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
1 06:00 08:00 COMFORT
2 08:00 12:00 COMFORT
3 12:00 14:00 COMFORT
4 14:00 18:00 COMFORT
5 18:00 22:00 COMFORT
6 22:00 06:00 Sumažinta

Nuo šeštadienio iki sekmadienio
Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
1 07:00 08:00 COMFORT
2 08:00 12:00 COMFORT
3 12:00 14:00 COMFORT
4 14:00 16:00 COMFORT
5 16:00 23:00 COMFORT
6 23:00 07:00 Sumažinta

2 laiko programa – „Prog 2“

Nuo pirmadienio iki penktadienio
Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
1 06:00 08:00 COMFORT
2 08:00 12:00 Sumažinta
3 12:00 14:00 Sumažinta
4 14:00 16:00 Sumažinta

Patalpų šildymas

Darbo režimo parinkimas
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Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
5 16:00 22:00 COMFORT
6 22:00 06:00 Sumažinta

Nuo šeštadienio iki sekmadienio
Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
1 07:00 08:00 COMFORT
2 08:00 12:00 COMFORT
3 12:00 14:00 COMFORT
4 14:00 18:00 COMFORT
5 18:00 23:00 COMFORT
6 23:00 07:00 Sumažinta

3 laiko programa – „Prog 3“

Nuo pirmadienio iki penktadienio
Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
1 06:00 08:00 COMFORT
2 08:00 12:00 ECO
3 12:00 14:00 COMFORT
4 14:00 18:00 ECO
5 18:00 23:00 COMFORT
6 23:00 06:00 Sumažinta

Nuo šeštadienio iki sekmadienio
Laiko fazė Pradžia Pabaiga Patalpų temperatūra
1 07:00 08:00 COMFORT
2 08:00 12:00 COMFORT
3 12:00 14:00 COMFORT
4 14:00 18:00 COMFORT
5 18:00 23:00 COMFORT
6 23:00 07:00 Sumažinta

Laiko programų laiko fazių keitimas 

Tiekimo būsenoje para yra suskirstyta į 6 laiko fazes.
Jūs galite suskirstyti parą ir į mažiau nei 6 laiko fazes,
pvz.,
■ 1 laiko fazė: darbas normalia patalpų temperatūra

nuo 06.00 iki 22.00 val.
ir

■ 2 laiko fazė: darbas sumažinta patalpų temperatūra
nuo 22.00 iki 06.00 val.

Įvedus paskutinė laiko fazė automatiškai perkeliama į
6 laiko fazę. Likusios laiko fazės tokiu atveju neveikia.
Kiekvienai aktyviai laiko fazei reikia įvesti įjungimo
laiko momentą, išjungimo laiko momentą ir patalpų
temperatūrą („Comfort“, „Eco“, „Sumažinta“) (žr.
pavyzdį).

Laikotarpius Jūs galite nustatyti vienodus keletui dienų
(dienų grupei) arba atskiroms dienoms.
■ „PR–S“ visoms savaitės dienoms vienodoms laiko

fazėms
■ „PR–PN“ nuo pirmadienio iki penktadienio vieno-

doms laiko fazėms
■ „Š–S“ šeštadieniui ir sekmadieniui vienodoms laiko

fazėms
■ „ATSK DIENA“ atskiroms dienoms skirtingoms laiko

fazėms
Nuoroda
Atskirų dienų nuostatoms teikiamas prioritetas nuo-
statų kelioms dienoms atžvilgiu.

01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

Patalpų šildymas

Darbo režimo parinkimas (tęsinys)
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03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Programas“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su /  pasirinkite programą, kurią norite keisti
(pvz., „Prog 1“).

08. Patvirtinkite su OK.

09. Su /  pasirinkite „Nustatyti“.

10. Patvirtinkite su OK.

11. Su /  pasirinkite pageidaujamą dienų grupę / ats-
kirą dieną.

12. Patvirtinkite su OK.

13. Su /  pasirinkite pageidaujamą laiko fazę arba
pirmiausia pageidaujamą dieną.

14. Su /  vieną po kito nustatykite pageidaujamą
įjungimo laiko momentą, išjungimo laiko momentą
ir patalpų temperatūrą (pvz., „Sumažinta“).

15. Kiekvieną kartą patvirtinkite su OK.

16. Kaip aprašyta nuo 11 iki 13 punktuose nustatykite
kitas laiko fazes.

Nuoroda
Jeigu nustatant tarp atskirų laiko fazių susidaro
tarpai, jie užpildomi automatiškai, pratęsiant prieš
tai esančią laiko fazę.

Laiko fazių išaktyvinimas

Norėdami išaktyvinti laiko fazę, nustatykite vienodą jos
įjungimo ir išjungimo laiko momento vertę.

Laiko programų kopijavimas

Jūs galite nukopijuoti laiko programas, pvz., jeigu iš
vienos laiko programos norite padaryti kitą tik su nežy-
miais pakeitimais.

01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Programas“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su /  pasirinkite programą, kurią norite keisti
(pvz., „Prog 1“).

08. Patvirtinkite su OK.

09. Su /  pasirinkite „Kopija“.

10. Patvirtinkite su OK.

11. Su /  pasirinkite programą, kurią norite nukopi-
juoti.

12. Patvirtinkite su OK.

13. Norėdami daryti pakeitimus, su /  pasirinkite
„Nustatyti“.

Apsaugos nuo užšalimo režimas

Jeigu nenorite šildyti patalpų, tačiau pageidaujate
apsaugos nuo užšalimo.
Jeigu patalpų temperatūra nukrenta žemiau 5 °C,
patalpos imamos šildyti.

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite „Apsaugą nuo užšalimo“.

4. Patvirtinkite su OK.
Ekrane pasirodo  ir esama patalpų temperatūra.

Darbas pastovia patalpų temperatūra (rankinis režimas)

Nuolatinis patalpų šildymas nustatyta temperatūra

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite „Rankinį rež.“.

4. Patvirtinkite su OK.

5. Su /  nustatykite pageidaujamą patalpų tempera-
tūrą (min. 10 °C).

6. Patvirtinkite su OK.
Ekrane pasirodo  ir vėl esama patalpų tempera-
tūra.

Patalpų šildymas

Darbo režimo parinkimas (tęsinys)
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Jūs galite nustatyti 3 patalpų temperatūros vertes:
■ Normali patalpų temperatūra „Comfort“

Gamyklinė nuostata: 21 ℃
Nuostatų diapazonas: 10 iki 40 ℃

■ Patalpų temperatūra „Eco“
Gamyklinė nuostata: 19 ℃
Nuostatų diapazonas: 10 iki 40 ℃

■ Sumažinta patalpų temperatūra „Sumaž.“
Gamyklinė nuostata: 16 ℃
Nuostatų diapazonas: 10 iki 40 ℃

Patalpos šildomos viena iš 3 patalpos temperatūrų
pagal aktyvią pasirinktos laiko programos laiko fazę.

01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Temp. nust.“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su /  nustatykite pageidaujamą „Comfort“ tem-
peratūrą.

08. Patvirtinkite su OK.

09. Su /  nustatykite pageidaujamą „Eco“ tempera-
tūrą.

10. Patvirtinkite su OK.

11. Su /  nustatykite pageidaujamą „Sumaž.“ tem-
peratūrą.

12. Patvirtinkite su OK.

Patalpų temperatūros keitimas kelioms dienoms

Atostogų metu energiją galit taupyti tokiais būdais: ■ Jūs galite patalpų šildymą išjungti visiškai, nustaty-
dami apsaugos nuo užšalimo režimą .
arba

■ Jūs galite nustatyti patalpų šildymą taip, kad būtų
vartojamas minimalus energijos kiekis (pvz., kad
nenušaltų kambariniai augalai). Tam pasirinkite ato-
stogų programą . Jeigu aktyvi atostogų programa,
patalpos šildomos sumažinta patalpų temperatūra
(„Sumažinta“).

Atostogų programos nustatymas

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite „Atostogas“.

4. Patvirtinkite su OK.

5. Su /  pasirinkite „Įjn.“.

6. Patvirtinkite su OK.

7. Su /  nustatykite pageidaujamą atostogų funkci-
jos pradžios ir pabaigos dieną ir laiką.

8. Kiekvieną kartą patvirtinkite su OK.

Atostogų programos baigimas

■ Atostogų programa išsijungia automatiškai, atėjus
galutiniam laikui.

■ Jeigu norite atostogų programą ištrinti anksčiau:

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite „Atostogas“.

4. Patvirtinkite su OK.

5. Su /  pasirinkite „Išj.“.

Patalpų šildymas

Ilgalaikis patalpų temperatūros nustatymas
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Šiomis funkcijomis Jūs galite kelioms valandoms
pakeisti patalpų temperatūrą, nekeisdami nuolatinių
nuostatų.
Pakeista patalpų temperatūra galios iki kito perjungimo
programos eigoje arba iki programos pakeitimo.

Jūs norite neįprastu laiku padidinti patalpų tempera-
tūrą:
■ Programose „Prog 1“ iki „Prog 3“ ir „Rankinis

rež.“ patalpų temperatūrą galite padidinti mygtuku .
arba

■ Programose „Prog 1“ iki „Prog 3“ mygtuku g pasi-
rinkite vakarėlio režimą.

Jūs norite neįprastu laiku sumažinti patalpų tempera-
tūrą:
■ Programose „Prog 1“ iki „Prog 3“ ir „Rankinis

rež.“ patalpų temperatūrą galite sumažinti mygtuku
v.
arba

■ Programose „Prog 1“ iki „Prog 3“ mygtuku û pasi-
rinkite taupos režimą.

Keitimas mygtukais /

1. Spustelėkite  arba .
Rodoma esama nustatytoji patalpų temperatūros
vertė.

2. Su /  nustatykite pageidaujamą patalpų tempera-
tūrą.

3. Patvirtinkite su OK arba palaukite maždaug 5 s, kol
vertė bus perimta automatiškai.

Vakarėlio režimo nustatymas

Vakarėlio režimu sumažinta patalpų temperatūra auto-
matiškai padidinama iki 21 °C (fiksuota).

1. Maždaug 5 s spauskite mygtukąg.
Ekrane pasirodo .

2. Su /  galite nustatyti patalpų temperatūrą vakarė-
lio režimu.

3. Patvirtinkite su OK.

Vakarėlio režimo išjungimas

■ Vakarėlio režimas užbaigiamas automatiškai, kai
pagal laiko programą įjungiama kita laiko fazė.

■ Jeigu norite užbaigti vakarėlio režimą anksčiau, vėl
maždaug 5 s spauskite mygtuką g.

Taupos režimo nustatymas

Taupos režimu nustatytoji patalpų temperatūros vertė
automatiškai sumažinama.
Jūs galite nustatyti taupos režimą, kai įjungtas suma-
žintas režimas „Eco“ ir „Sumaž.“.
Žemiausia temperatūra taupos režimu yra 10 °C.

1. Maždaug 5 s spauskite mygtuką û.
Ekrane pasirodo û.

2. Su /  galite nustatyti patalpų temperatūrą taupos
režimu.

3. Patvirtinkite su OK.

Taupos režimo išjungimas

■ Taupos režimas užbaigiamas automatiškai, kai pagal
laiko programą įjungiama kita laiko fazė.

■ Jeigu norite užbaigti taupos režimą anksčiau, vėl
maždaug 5 s spauskite mygtuką û.

Patalpų šildymas

Patalpų temperatūros keitimas tik kelioms valandoms
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01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Standartines vertes“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su /  pasirinkite „Datą - laiką“.

08. Patvirtinkite su OK.

09. Su /  nustatykite esamą dieną ir laiką.

10. Kiekvieną kartą patvirtinkite su OK.

Vasaros laikas / žiemos laikas

Iš vasaros laiko į žiemos ir atgal perjungiama automa-
tiškai. Jūs galite išjungti automatinį perjungimą.

1. Kaip aprašyta 15 psl. pasirinkite „Datą - laiką“.

2. Su OK pasirinkite „Vasaros laikas Įjn.“.

3. Su /  pasirinkite „Išj.“.

4. Patvirtinkite su OK.

Kalbos nustatymas

01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Standartines vertes“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su /  pasirinkite „Kalbą“.

08. Patvirtinkite su OK.

09. Su /  nustatykite pageidaujamą kalbą.

10. Patvirtinkite su OK.

Laiko programos perpavadinimas

Programas „Prog 1“ iki „Prog 3“ Jūs galite pavadinti
ir kitaip individualiai. Pavadinimas gali būti ne ilgesnis
kaip iš 5 ženklų.

01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Programas“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su /  pasirinkite programą, kurią norite pavadinti
kitaip (pvz., „Prog 1“).

08. Patvirtinkite su OK.

09. Su /  pasirinkite „Pavadinti kitaip“.

10. Patvirtinkite su OK.

11. Eilutėje „Naujas pavadinimas“ su /  vieną po
kito nustatykite pageidaujamus ženklus.

12. Kiekvieną kartą patvirtinkite su OK.

Kiti nustatymai

Laikas ir data
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Jeigu Jūsų Vitotrol 100 yra sumontuotas nepalankioje
vietoje, pvz., ant lauko sienos arba netoli židinio,
rodoma patalpų temperatūra gali neatitikti faktinės
patalpų temperatūros. Šį temperatūros nuokrypį Jūs
galite kompensuoti pataisos verte.
Pavyzdys:
Vitotrol 100 rodoma patalpų temperatūra yra 2 °C
aukštesnė nei faktinė patalpų temperatūra. Tada patai-
sos vertė yra −2 °C.

01. Atidarykite skydelį.

02. 2 kartus spustelėkite .

03. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

04. Patvirtinkite su OK.

05. Su /  pasirinkite „Tech. priežiūra“.

06. Patvirtinkite su OK.

07. Su OK pasirinkite nustatomą „Reguliatoriaus
stand. nuokrypio“ vertę.

08. Su /  nustatykite pageidaujamą vertę.

09. Patvirtinkite su OK.

10. Tik Vitotrol 100, tipui UTDB-RF:
su  išeikite iš meniu.

Reguliatoriaus veiksena

Reguliavimo histerezė jau nustatyta. Histerezės vertė
daro poveikį „Šildyti“ arba „Nešildyti“ įjungimo ir išjun-
gimo laiko momentui.
Pavyzdys:
Nustatytoji patalpų temperatūros vertė: 21 ℃
Histerezė: 0,6 °C (tiekimo būsena)
Kai tik tikroji patalpų temperatūros vertė viršija 21,3 °C,
šildymas išsijungia. Kai tik tikroji patalpų temperatūros
vertė nukrenta žemiau 20,7 ℃, šildymas įsijungia.
Jūs galite keisti reguliatoriaus veikseną, keisdami his-
terezės vertę. Jei Jūsų sistema reaguoja vangiai, nus-
tatykite žemesnę vertę.

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

4. Patvirtinkite su OK.

5. Su /  pasirinkite „Tech. priežiūra“.

6. Patvirtinkite su OK.

7. Su /  nustatykite pageidaujamą histerezės vertę.

8. 2 kartus patvirtinkite su OK.

9. Tik Vitotrol 100, tipui UTDB-RF:
su  išeikite iš meniu.

Kiti nustatymai

Temperatūros priderinimas
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1. Spustelėkite .

Ekrane pasirodo tokie duomenys:
■ Patalpų temperatūra
■ Data ir laikas
■ Esama programa
■ Savaitės diena

2. Su /  galite iškviesti esamą nustatytąją tempera-
tūros vertę.

Laiko programų užklausa

Ekrane Jūs matote nustatytą laiko programą „Prog 1“,
„Prog 2“ arba „Prog 3“. Ant laiko juostos rodomos esa-
mos dienos laiko fazės.

Pavyzdys:

0 6 12 18 24

T 01.01.09 23:26

21.5 °C
Prog 1

BA

Atvaizdavimas 6

Nuo 6.00 val. A iki 22.00 val. B patalpos šildomos
normalia patalpų temperatūra, o nuo 22.00 val. iki 6.00
val. – sumažinta patalpų temperatūra.

Atostogų programos peržiūra (jeigu įvesta)

1. Atidarykite skydelį.

2. 2 kartus spustelėkite .

3. Su /  pasirinkite „Atostogas“.

4. Patvirtinkite su OK.
Rodoma nustatyto atostogų laikotarpio pradžia ir
pabaiga.

Peržiūros

Temperatūrų ir kitų nuostatų peržiūra
55
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Vitotrol 100 nustatytas neteisingai. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite nuostatas:

■ laiko programą šildymo režimui (žr. 10 psl.)
■ patalpų temperatūrą (žr. 13 psl.)
■ laiką (žr. 15 psl.)

Sutrikęs radijo ryšys su šildymo katilo reguliatoriumi (tik
Vitotrol 100, tipui UTDB-RF su radijo ryšiu).
Imtuve mirksi rodmuo .

Pakeiskite adreso kodą (žr. 19 psl.).

Nuoroda
Kitas priežastis žr. šildymo katilo eksploatacijos
instrukcijoje.

Patalpose per šilta

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Vitotrol 100 nustatytas neteisingai. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite nuostatas:

■ laiko programą (žr. 10 psl.)
■ patalpų temperatūrą (žr. 13 psl.)
■ laiką (žr. 15 psl.)

Nuoroda
Kitas priežastis žr. šildymo katilo eksploatacijos
instrukcijoje.

Ekrane mirksi Î

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Išsikrovė elementai. Pakeiskite elementus (žr. 18 psl.).

Atliekų tvarkymas:
Elementų (akumuliatorių) negalima mesti prie buitinių
šiukšlių. Išsikrovusius elementus (akumuliatorius) ati-
duokite į tam skirtus surinkimo punktus.

Elementų keitimas

■ Naudokite šarminius elementus be kenksmingų
medžiagų, LR6/AA tipo 1,5 V Mignon šarminius ele-
mentus.

■ Nenaudokite pakartotinai įkraunamų elementų.
■ Kas 1,5 metų pakeiskite abu elementus.

Ką daryti?

Patalpose per šalta
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2.

3.
1.

+             -

-              +

Atvaizdavimas 7

Vitotrol 100 yra 3 min eigos rezervas. Jeigu elementus
pakeisite per šį laiką, visi nustatyti duomenys išliks.
Užtrukus ilgiau nei eigos rezervas, Jums reikės atlikti
atstatą (žr. kitą skyrių).

Atstata

Atvaizdavimas 8

Tinkamu daiktu spustelėkite atstatos mygtuką. Po
atstatos Jums reikės iš naujo įvesti kalbą, laiką ir datą.

Adreso kodo keitimas

Tik Vitotrol 100, tipui UTDB-RF, jeigu radijo imtuve
mirksi .

1. Maždaug 10 s, kol radijo imtuve ims mirksėti ,
spauskite mygtuką .

2. Atidarykite Vitotrol 100 skydelį.

3. 2 kartus spustelėkite .

4. Su /  pasirinkite „Nuostatas“.

5. Patvirtinkite su OK.

6. Su /  pasirinkite „Tech. priežiūra“.

7. 3 kartus patvirtinkite su OK.

8. Su /  pasirinkite „Adreso kodą“.

9. Patvirtinkite su OK.
Ekrane maždaug 30 s rodoma skaičių kombinacija.
Po to pasirodo „Siųsti duomenis“. Perdavimas
užtrunka 30 s. Perdavimo metu mirksi .
Jeigu imtuvas atpažįsta adreso kodą,  ir 
užgęsta. Jeigu adreso kodas būtų neatpažintas,
reikia pakartoti procesą nuo 3 punkto.

Ką daryti?

Elementų keitimas (tęsinys)
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Prietaisą galima valyti įprastu buitiniu valikliu (be abra-
zyvų).

Einamasis remontas

Valymas
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Vitotrol 100, tipas UTDB
Vitotrol 100, tipas UTDB-RF, su radijo imtuvu IU300/IU301-A10

Mes, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Alendorfas, atsakingai pareiškiame, kad nurodyti gaminiai ati-
tinka tokių direktyvų reikalavimus:

1999/5/EB R&TTE direktyvą
2004/108/EB EMS direktyvą
2006/95/EB Žemų įtampų direktyvą
2011/65/ES RoHS II

Pagal šių direktyvų reikalavimus gaminiai ženklinami  ženklu.

Taikyti standartai:
EN 60730-1: 2011
EN 60730-2-9: 2010
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
ETSI EN 301 489-1 (V1.9.2): 2011
ETSI EN 301 489-3 (V1.6.1): 2013
ETSI EN 300220-2 (V2.4.1): 2012
ETSI EN 300220-1 (V2.4.1): 2012
EN 62479: 2010

  
Alendorfas, 2015 m. spalio 1 d. Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 ppa. Manfred Sommer 

Pažymos

Atitikties deklaracija
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Sertifikatai

Jums padės

Kilus klausimams del jūsų sistemos aptarnavimo ir remonto darbų, prašome kreiptis į jus aptarnaujančia įmonę.
Įmonių sąrašą rasite pvz. mūsų interneto svetainėje www.viessmann.com.

Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com 55
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