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1. Isıtma sistemi kontrolü
1.1 TopTronic® E kontrol fonksiyonu

Isıtma sisteminizi kontrol etmek için TopTronic® E kontrol 
modülü kullanılır. Dokunmaya duyarlı ekranı (dokunmatik 
ekran olarak anılacaktır) parmağınızın ucuyla ya da girdi 
aygıtı ile kullanarak çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

İKAZ
TopTronic® E kumanda modülün yüzeyine 
keskin veya sivri uçlu nesneler ile dokunma-
ya izin verilmez – çizilme riski. 

Kontrol modülünde aşağıdaki fonksiyonlar vardır:
• Dış ortam sıcaklığından bağımsız olarak istenilen oda 

sıcaklığını sürdürme
• Sadece gerektiği zaman yaşam mekanını ısıtma
• Sadece gerektiği zaman sıcak su üretme
• Sistem hakkında bilgi görüntüleme

İlave fonksiyonlar:
• İstenen sıcaklıkları ayarlamayı mümkün hale getirme 

ve temel bir program seçme (Bölüm 1.8 on page 12)
• Isı jeneratörünü AÇMA/KAPAMA
• İzleme sıcaklıkları

Tüm temel ayarlamalar, ısıtma sisteminin devreye 
alınması sırasında Hoval ya da ısıtma mühendisi 
önceden gerçekleştirilmiş olacaktır. Eğer bir seyahate 
çıkacaksanız veya eviniz çok soğuk ya da sıcak ise daha 
fazla ayarlama yapabilirsiniz. Sıkça sorulan sorularla ilgili 
genel bilgileri Bölüm 1.3 on page 5 içeriğinde bulabi-
lirsiniz.

 Nasıl enerji tasarrufu sağlanır!

Kendi yararınız ve çevre için
Gereksiz kayıplardan kaçınarak enerjinin daha verimli 
kullanın! Çok az çaba ile ısıtma sisteminizin çalışmasını 
en iyi hale getirebilir ve aynı zamanda enerjiden tasarruf 
sağlayabilirsiniz.

Yalnızca kendi kişisel günlük ve haftalık 
programlarınızı ayarlamanız yeterlidir
Evde bulunacağınız ve bulunmayacağınız zamanları dik-
kate alarak kendinize özgü bir günlük ya da haftalık pro-
gram ile ısıtma sürelerini özel olarak ayarlayarak büyük 
ölçüde enerji ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz. TopTro-
nic® E kumanda bireysel günlük çalışma sıralaması için 
farklı geçiş döngülerini ayarlamayı çok basit hale getirir.
(1.9 on page 15).

1.2 Çalıştırma ve gösterge elemanları

Kumanda modülü üzerindeki grafik ekran çalıştırma ve 
görüntüleme elemanlarını gösterebilir.

TopTronic® E kontrol modülü uyku modu-
na girdiyse, dokunmatik ekrana dokunarak 
“uyandırılabilir”. Uyku modu ve modun 
başlama süresi ayarlanabilir (bölüm 1.11.9 on 
page 44, konum 3 ve 4).

Çalıştırma elemanları
Çalıştırma elemanları, kumanda 
modülü üzerinde çeşitli ayarları 
yapmak amacıyla dokunularak 
seçimi yapılabilecek tuşlardır. 
Çalıştırma elemanları siyah bir ze-
min üzerinde beyaz veya beyaz bir 
zemin üzerinde siyah olarak göste-
rilirler. Artı ( ) veya eksi ( )  ile 
değerler doğrudan dokunularak 
değiştirilebilir. Bunun sonucunda, 
kumanda modülü üzerinde giriş 
yapmanıza yardımcı olacak bir kla-
vye belirir.

Gösterge elemanları
Gösterge elemanları sadece bil-
gi vermek içindir ve seçilemezler. 
Bunlar renkli olarak gösterilir.
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Oda sıcaklığı - renkli işaretleme
Başlangıç ekranındaki oda sıcaklığı 
üç farklı renkte gösterilir. Bu sem-
boller aşağıdaki anlamları taşır:

Renk Anlam
Turuncu Isıtma

Isıtma çalışması aktif. Oda istenen 
oda sıcaklığına ısıtılır.

Mavi Soğutma (opsiyonel: yalnızca ısı 
pompaları için)
Soğutma çalışması aktif. Oda istenen 
oda sıcaklığına soğutulur.

Gri Aktif değil
Isıtma/soğutma çalışması aktif değil.

LED çalışma durumu
Kumanda modülün sol tarafına ilaveten bir LED gösterge 
takılmıştır. Çalışma durumunu görüntüler ve aşağıdaki üç 
renkte yanabilir:

Renk Anlam
Yeşil Doğru çalışma 

Genel bilgiler ve uyarılar kumanda 
modülü üzerinde görüntülenebilir. 
Yine de, sizin müşteri olarak herhan-
gi bir şey yapmanıza gerek yoktur! 
Isıtma çalışmasına devam ediliyor.

Turuncu Engelleme
Bir hatadan dolayı ısı jeneratörü geçi-
ci olarak engellendi. Eğer bu engel-
leme ısıtma sisteminin elde olmayan 
şekilde soğumasına yol açıyorsa Ho-
val müşteri servisi ile irtibata geçin.

Kırmızı Kilitleme
Isı jeneratörü kritik bir hata gönderdi 
ve güvenlik gerekçesiyle kilitlendi. Isı 
jeneratörü çalışmaya devam edemi-
yor. Hoval müşteri servisiyle irtibata 
geçin!

Parlaklık sensörü

LED gösterge

Dokunmatik ekran
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1.3 Aşağıdaki durumlarda yapılacaklar...

Aşağıdaki bilgiler sık meydana gelen durumlarda birinci seviye destek olarak kullanılabilir. 

Gözlem Çözüm Bölüm / sayfa

Çok soğuk. Başlangıç ekranında artı ( ) seçimini yapın ve oda 
sıcaklığını yükseltmek için tuşa basın.

1.7.1 on page 10

Çok sıcak. Başlangıç ekranında eksi ( ) seçimini yapın ve oda 
sıcaklığını düşürmek için tuşa basın.

1.7.1 on page 10

Bundan sonra, eşit gündüz 
ve gece sıcaklıkları sürekli 
olarak korunmalıdır.

Başlangıç ekranında Daha fazla program ( ) seçi-
mini yapın ve Sabit temel programı seçin. İstenen oda 
sıcaklığını ayarlayın.

1.7.2 on page 10

Bu akşam, ısıtma daha uzun 
süreyle açık kalmalıdır.

Başlangıç ekranında Parti ( ) seçimini yapın ve süre ile 
oda sıcaklığını girin.

1.10.4 on page 28

Bundan sonra, ısıtma olma-
dan yalnızca sıcak su gere-
kiyor.

Başlangıç ekranında Daha fazla program ( ) seçimini 
yapın ve Bekleme temel programı seçin.

1.7.2 on page 10

Aniden, ısıtma veya sıcak 
su yapılmaz, soğuktur.

Kumanda modülünde alarm mesajlarını kontrol edin ve 
gerekirse bir ısıtma mühendisine başvurun. Gerekirse 
yeterli yakıt olduğunu kontrol edin.

2 on page <?>

Bugün gün içinde birkaç 
saat evde olmayacağım.

Başlangıç ekranında Evde yok ( ) seçimini yapın ve 
süre ile oda sıcaklığını girin.

1.10.4 on page 28 

Belirli bir süre seyahate 
çıkacağım (örn. iki hafta).

Başlangıç ekranında Daha fazla program ( ) seçimi-
ni yapın ve Tatil temel programı seçin. Dönüş tarihinizi 
ayarlayın.

1.8.2 on page 13

Belirli bir süre için dışarıda 
olacağım.

Başlangıç ekranında Daha fazla program ( ) seçimini 
yapın ve Bekleme temel programı seçin. Döndüğünüz 
zaman temel programı değiştirin.

1.7.2 on page 10

Yazın, çok soğuk veya çok 
sıcak.

Temel program hangi çalıştırma modunun aktif olacağını 
belirtmenize olanak verir. Gerekli temel programı ihtiyaç 
duyduğunuz şekilde uyarlayın.

1.7.2 on page 10 
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Temel programlar Oda Sıcaklığı / günlük programlar

İstenen oda sıcaklığına ulaşılana kadar geçerli oda 
sıcaklığı yukarı veya aşağı gider.

İstenen oda sıcaklığını 
ayarlayın.

Sonra kaydetme işlemi bitene 
kadar 3 saniye bekleyin.

Yeni aktif günlük 
program

"Haftalık programlar" bölümüne bakın

1.4 Sistemin etkin kontrolü

Isıtma çalışmasını verimli şekilde ayarlayarak önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. TopTronic® E 
kumanda modülü özellikle oldukça uzun bir süreliğine 
evde bulunacağınız veya bulunmayacağınız zamanlar-
da sisteminizi kolayca kontrol etmenizde size yardımcı 
olacak temel programları (1.8 on page 12) sağlar. 

Isıtma sürelerinde yapılacak kısa dönemli değişiklikler 
için Hafta 1 ve Hafta 2 temel programlarında çeşitli gün-
lük programları kullanabilirsiniz (1.10 on page 24). 
Ayrıca, geçerli oda sıcaklığını seçilerek yaşam alanı 
sıcaklığı kolaylıkla yükseltilebilir veya düşürülebilir.
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1.5 Bireysel günlük ve haftalık programlar

Her gün gerekli temel programı seçme zahmetinden 
sizi kurtarmak için TopTronic® E kumanda modülü size 
haftalık programları kullanma fırsatı sunmaktadır. Seçile-
bilen iki temel program içerisinde, kendi bireysel haftalık 
sıralamanızı planlayabilir ve geçiş döngülerini kullanarak 
evde bulunacağınız ve bulunmayacağınız zamanlarda 

Değiştir

ısıtma sürelerini uyarlamak için günlük programlar ataya-
bilirsiniz (1.10 on page 24). Temel ayarlarda, kumanda 
modülü halihazırda standart iki haftalık program içermek-
tedir, Hafta 1 ve Hafta 2 (1.9 on page 15). İki haftalık 
programı bireysel olarak düzenleyebilir (1.9.4 on page 
18) ve bunlara herhangi bir isim verebilirsiniz (1.9.5 on 
page 20).
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1.5.1 TopTronic® E başlangıç ekranı elemanları

1

7 6

2

9

3

5

4

8

Konum / sembol Tanım Fonksiyon Bölüm / sayfa
1 Oda sıcaklığı Oda hava sensörlü sistemlerde ve kontrol mo-

düllerinde geçerli oda sıcaklığının görüntülen-
mesi. Oda hava sensörü olmayan sistemlerde 
istenen oda sıcaklığının görüntülenmesi.

1.7.1 on page 10

2 Oda sıcaklığının 
uyarlanması

Ön ayarlı oda sıcaklığını yükselterek veya 
düşürerek sıcaklığın uyarlanması

1.7.1 on page 10

3 Aktif temel pro-
gram

Geçerli aktif temel programı görüntüler 1.8 on page 12

4 Temel program 
seçimi

Belirli bir durum için temel programın atanması 
(örn. haftalık programlar, Sabit, Tatil). Temel pro-
gram ısıtma devresinin çalıştırma modu olarak 
kullanılır.

1.7.2 on page 10

5  Evde yok Evde bulunmama durumlarında gerekli bir süre 
boyunca ısıtma çalışmasının kesilmesi

1.10.4 on page 28

6 Parti Örneğin eğer bir parti verecekseniz istenen bir 
süre boyunca ısıtma çalışmasının uzatılması

1.10.4 on page 28

7 Çalıştırma duru-
mu

Geçerli aktif çalışma durumu 2 on page <?>

8 Bilgi Sistem hakkında detaylı bilgiler 1.7.3 on page 11

9 Ana menü Bu çalıştırma elemanı ana menüye erişim sağlar. 1.6 on page 9
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1.7 Ana ayarlar
1.7.1 Oda sıcaklığının değiştirilmesi

1 Seçim yapmak için Artı ( ) veya Eksi ( ) tuşuna dokunun.

2 Gerekli oda sıcaklığını ayarlamak için birkaç kez artı ( ) veya eksi (
) tuşuna basın. Sonra kaydetme işlemi bitene kadar 3 saniye bekleyin.

Oda sıcaklığı yalnızca aktif günlük programda (1.10 on page 
24) geçerli döngünün sonuna kadar kabul edilir. Aktif gün-
lük programda yapılan değişikliği kaydetmek için "Yalnızca 
bugün" işaret kutusundaki işareti kaldırın.

3 Geçerli oda sıcaklığı başlangıç ekranında görüntülenir ve istenen oda 
sıcaklığına ulaşılana yukarı veya aşağı gider.

1.7.2 Temel programı değiştir

1 Seçim yapmak için Daha fazla program ( ) tuşuna dokunun.

2 İstenilen temel programı seçin.

Bireysel temel programlarda ayrıca oda sıcaklığının veya 
dönüş tarihinin girilmesini gereklidir (1.8.2 on page 13).
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3 Bir değişiklik mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın.

4 Yeni aktif temel program başlangıç ekranında görüntülenir. 

1.7.3 Sistem bilgilerini çağırma

1 Seçim yapmak için Bilgi ( ) tuşuna dokunun. 

Ayrıca, sistem bilgilerinin genel görünümüne erişim sağlamak 
amacıyla Ana menü ( ) > Bilgi (sayfa 2) seçimini de yapabi-
lirsiniz (1.11.2 on page 37, no. 2).

2 Bilgi menü ögesi görüntülenir. Her bir sistem alanına yönelik bilgi buraya 
getirilebilir. Bunu yapmak için, ilgili alanları seçmek üzere yatay okları  
( ) kullanın. Menü ögesinden çıkmak için Geri ( ) tuşunu kullanın. 
Yeniden başlangıç ekranı belirir.
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1.8 Temel programlar

Temel programlar TopTronic® E kumanda modülünün 
çalışma modları olarak adlandırılırlar ve günlük 
programların aksine (1.10 on page 24), bunlar ge-
nellikle uzun bir süre için seçilirler. Böylece doğru te-
mel programı bilinçli olarak seçerek hedeflenen enerji 
tasarruflarını başarabilirsiniz.
Temel programlar Hafta 1 ve Hafta 2 tekrarlayan haftalık 
düzenler için kullanılabilir. Burada, günlük programları 
tahsis ederek (1.10 on page 24) kendi bireysel 
hafta(ları)nızı planlayabilir ve özellikle ısıtma çalışmasını 
düzenleyebilirsiniz. Buna ek olarak, nispeten uzun bir 
süreliğine evde bulunmayacaksanız, Bekleme temel 
programını aktif edebilirsiniz. Bunun ardından ısıtma sis-
temi KAPALI konuma geçer ve buzlanma koruması aktif 
olur. Temel programların fonksiyonlarına yönelik genel bir 
bakış aşağıda sunulmuştur.

Dış ortam sıcaklığı yükseldikçe TopTronic® E 
otomatik olarak yaz ayırmasına geçiş yapar, 
böylece enerji tasarrufu sağlanır. Ancak, bu 
fonksiyon bir dış ortam sensörü gerektirmek-
tedir.

Temel programların seçilmesi hakkında detaylı 
bir açıklama için bkz. 1.7.2 on page 10.

1.8.1 Çeşitli temel programların fonksiyonları

Temel program Olası kullanım ve fonksiyonlar

Hafta 1
Günlük programlar

Pazartesi'den Cuma'ya kadar gündüzleri işe gidiyorsunuz, ve Cumartesi ve 
Pazar günleri evde oluyorsunuz.

• Isıtma çalışması bireysel günlük programlar ile tanımlanır
• Sıcak kullanım suyu modu aktif
• Standart programda gündüzler ve akşamlar ısıtma çalışması 22 °C'de, gündüz 

esnasında ve gece azaltılmış ısıtma çalışması (16 °C). Cumartesi ve Pazar 
günleri, gündüz esnasında ısıtma çalışması  22 °C'de ve gece azaltılmış ısıtma 
çalışması (16 °C).

• Pazartesi - Pazar = ısıtma “tüm günler”
• "Hafta 1" hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 1.9 on page 15

Hafta 2
Günlük programlar

Haftanın her günü, tüm gün evdesiniz.

• Isıtma çalışması bireysel günlük programlar ile tanımlanır
• Sıcak kullanım suyu modu aktif
• Standart programda gündüz sürekli ısıtma çalışması 22 °C'de, gece azaltılmış 

ısıtma çalışması (16 °C). Cumartesi ve Pazar günleri, gündüz esnasında ısıtma 
çalışması  22 °C'de ve gece azaltılmış ısıtma çalışması (16 °C).

• Pazartesi - Cuma = erken & geç / Cumartesi ve Pazar = tüm gün 
• "Hafta 2" hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 1.9 on page 15

Eko modu
Azaltılmış çalışma

Biraz daha düşük bir sıcaklıkta konforlu hissetmek ve enerji tasarrufu yapmak 
istiyorsunuz.

• Sürekli azaltılmış 24 saat çalışması
• Sabit oda sıcaklığı - opsiyonel
• Sıcak kullanım suyu modu aktif
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Sabit
Sürekli çalışma

Ayrıca, gece boyunca da odaları ısıtmak istiyorsunuz.

• Gece boyunca oda sıcaklığı azaltılmaz
• Sabit oda sıcaklığı - opsiyonel
• Sıcak kullanım suyu modu aktif

Tatil
Dona karşı koruma

Örneğin 1 haftalığına tatile gidiyorsunuz ve dönüş tarihinizi biliyorsunuz.

• Isıtma sistemi KAPALI
• Sıcak su çalışması yok
• Dona karşı koruma etkinleşti

Tatil başlangıç tarihi = 00:00’da ısıtma KAPALI
Tatil bitiş tarihi = 00:00’da ısıtma AÇIK
(eve döndüğünüzde evinizin sıcak olmasını sağlamak için dönüş ta-
rihini bir gün erken ayarlayın)

Bekleme
Buzlanmaya karşı koru-
ma

İlkbahar veya sonbaharda belirsiz bir süreliğine seyahate çıkıyorsunuz. Eve 
döndüğünüz zaman odaların soğuk olması sorun değil. Döndüğünüz zaman 
sıcak suya ihtiyacınız yok.

• Isıtma sistemi KAPALI
• Buzlanmaya karşı koruma aktif
• Sıcak su çalışması yok

Eğer birleşik çalıştırma modu aktif değilse, "Bekleme" temel programı 
yalnızca seçilmiş ısıtma devresinde çalışır!

1.8.2 "Tatil" – dönüş tarihini girin

Tatil temel programına geçiş yapmak ayrıca sonraki gün 
ısıtma çalışmasının otomatik olarak kaldığı yerden de-
vam etmesi için dönüş tarihinin girilmesini gerektirir.

Girilen dönüş tarihinde (24:00 saat biçimi), sistem önceki 
aktif temel programa geri geçiş yapar.

1 Seçim yapmak için Daha fazla program ( ) tuşuna dokunun.

2 Tatil temel programını seçin.
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3 İstediğiniz dönüş tarihini seçmek (eksi en az 1 gün) üzere artı ( ) tuşuna 
birkaç kez basın veya geçerli tarihi seçin. Tamam ile ayarları kabul edin.

Başlangıç: sistem saat 00:00'da KAPALI konumuna geçer 
(buzlanmaya karşı koruma aktif edilir).

4 Bir değişiklik mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın.

5 Yeni seçilen temel program başlangıç ekranında görüntülenir.
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1.9 Haftalık programlar

Temel programlara entegre edilmiş Hafta 1 ve Hafta 2 
çalışma modları haftalık programlar olarak adlandırılırlar. 
Bunlar bireysel haftalık düzeninizi planlamanıza olanak 
sağlar (örnek: çalışma haftası, erken vardiya, geç vardi-
ya, vb.). Seçimi sizin için kolaylaştırmak amacıyla haftalık 
programın adlarını bireysel olarak düzenlemek müm-
kündür. Bu durumda, haftanın her günü entegre geçiş 
döngüleri ile kendi günlük programını sürdürür (1.10 on 
page 24). Bunları ayrıca kendi kişisel gereksinimlerini-
ze uyarlayabilir ve haftalık programa atama yapabilirsiniz.

Haftalık programların düzenlenmesi hakkında 
detaylı bir açıklama için bkz. 1.9.4 on page 
18.

1.9.1 Haftalık program varsayılan ayarlar

Bu ön tanımlı haftalık programlar (Hafta 1 ve Hafta 2) 
varsayılan ayarlar olarak kullanılır ve çalıştırma modu 
olarak Hafta 1 ve Hafta 2 temel programlarını kullanarak 
aktif edilebilirler. Bunlar bireysel olarak düzenlenebilir 
(1.9.4 on page 18) ve yeniden adlandırılabilir (1.9.5 on 
page 20). Değiştirilen haftalık programlar varsayılan 
değerlere istenildiği zaman sıfırlanabilir (aşağıya bakınız) 
(1.9.6 on page 22).

Haftalık programların sıfırlanması onların içe-
risindeki günlük programları sıfırlamaz!

Haftalık program varsayılan ayarları:

Hafta 1

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Tüm gün Tüm gün Tüm gün Tüm gün Tüm gün Tüm gün Tüm gün

Hafta 2

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Erken ve geç Erken ve geç Erken ve geç Erken ve geç Erken ve geç Tüm gün Tüm gün

Dikkat: Her ısıtma devresinde iki haftalık program vardır. Bunlar beş farklı günlük programdan oluşur (1.10 
on page 24). Bu günlük programlar sadece belirli ısıtma devresinde uygulanır ve diğer devrelerdeki pro-
gramlardan bağımsızdır!
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Haftalık program 1: __________________________

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program:

Haftalık program 2: __________________________

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program: Günlük program:

1.9.2 Kişisel haftalık programlara dair notlar

Oluşturmuş olduğunuz haftalık programları net bir şekilde 
görüntülemek için kaydettiğiniz günlük programların içine 
kayıt yapabileceğiniz iki boş tabloyu aşağıda bulacaksınız. 
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1.9.3 Haftalık program çalıştırma elemanları

1

11 7 910

5

6

3

4

8

2

No. Gösterim Fonksiyon
1 Haftalık program 1 Bireysel haftalık döngü ile ısıtma programı 1
2 Haftalık program 2 Bireysel haftalık döngü ile ısıtma programı 2
3 Isıtma devresinde aktif 

haftalık program
Isıtma devresinde aktif haftalık programı görüntüler. Eğer iki haftalık pro-
gramdan hiçbirisi çalışmıyor ise bu mesaj görüntülenmez.

4 Aktif haftalık programın 
düzenlenmesi için

Düzenleme (yeniden adlandırma / sıfırlama / uyarlama) amacıyla seçilmiş 
haftalık programı işaretler.

5 Tanımlı haftalık döngü Haftanın günlerine atanmış günlük programlar. Yedi atanmış günlük pro-
gram bir arada haftalık döngüyü veya haftalık programı oluşturur.

6 Yeniden adlandır Seçilen haftalık programı bireysel olarak yeniden adlandırır (1.9.5 on 
page 20)

7 Sıfırla Seçilen haftalık programı varsayılan ayarlara sıfırlar (1.9.6 on page 
22)

8 Uyarla Günlük programları haftanın bireysel günlerine atama yapar (1.9.4 on 
page 18)

9 Geri Önceki ekrana geri dönüş ( ). Yapılan değişiklikler kabul edilmez / kay-
dedilmez.

10 Yardım Ekran alanı hakkında özet bilgi yukarıda gösterilmektedir

Görüntülenen ekran standart görünüme sa-
hiptir. Çeşitli elemanlar kullanıcı tarafından 
menü içinde yeniden adlandırılabilir ve uyar-
lanabilir.
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1.9.4 Haftalık programı uyarlama

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Programlar tuşuna dokunun.

3 Isıtma devresinin genel görünümü ve program seçimi belirir. Gerekli 
ısıtma devresini ve sonra Haftalık programları seçin.

4 Gerekli haftalık programı seçin (örnek: Hafta 2). Seçilen günlük program-
da ayarları yapmak için Uyarla tuşuna dokunun.

Önceden değiştirilmiş olmaları halinde haftalık programların 
isimleri (Hafta 1 ve Hafta 2) farklı olabilir.

5 Yeni bir günlük program atamak için gerekli haftanın gününü seçin.
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6 Yeni günlük programı seçmek için dikey okları ( ) kullanın ve Tamam 
ile onaylayın.

7 Seçilen haftalık programın genel görünümü tekrar açılır. Uyarlamayı ka-
bul etmek için Tamam tuşuna basın.

8 Bir değişiklik mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın.

9 Uyarlamalar seçilen haftalık programda görüntülenir. Menü ögesine geri 
dönmek için Geri ( ) üzerine basın.

10 Programlar menü ögesini kapatmak için Geri ( ) üzerine dokunun. 
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11 Ana menüyü kapatmak için tekrar Geri ( ) üzerine dokunun.

12 Başlangıç ekranı görülebilir.

1.9.5 Haftalık programı yeniden adlandırma

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Programlar tuşuna dokunun.

3 Isıtma devresinin genel görünümü ve program seçimi belirir. Gerekli 
ısıtma devresini ve sonra Haftalık programları seçin.
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4 Gerekli haftalık programı seçin (örnek: Hafta 2). Seçim yapmak için  
Yeniden adlandır tuşuna dokunun.

Önceden değiştirilmiş olmaları halinde haftalık programların 
isimleri (Hafta 1 ve Hafta 2) farklı olabilir.

5 Ekranda seçilen haftalık programı yeniden adlandırmak için 
kullanabileceğiniz bir klavye belirir. Girişi kabul etmek için Tamam  
üzerine basın.

6 Yeni isim seçilen haftalık programda görüntülenir. Menü ögesine geri 
dönmek için Tamam veya Geri ( ) üzerine basın.

7 Programlar menü ögesini kapatmak için Geri ( ) üzerine dokunun. 

8 Ana menüyü kapatmak için tekrar Geri ( ) üzerine dokunun.
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9 Başlangıç ekranı görülebilir.

1.9.6 Haftalık programı sıfırla

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Programlar tuşuna dokunun.

3 Isıtma devresinin genel görünümü ve program seçimi belirir. Gerekli 
ısıtma devresini ve sonra Haftalık programları seçin.

4 Gerekli haftalık programı seçin (örnek: Hafta 2). Seçilen haftalık programı 
içindeki ayarları kendi varsayılan değerlerine sıfırlamak için Sıfırla tuşuna 
dokunun.

Haftalık programların isimleri (Hafta 1 ve Hafta 2) önceden 
değiştirilmişse farklı olabilir.
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5 Bir onaylama mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın. Programı 
sıfırlamadan geri dönmek Geri ( ) üzerine basın.

6 Önceden programlanmış standart program seçilen haftalık program içe-
risinde görüntülenir. Menü ögesine geri dönmek için Tamam veya Geri  
( ) üzerine basın.

7 Programlar menü ögesini kapatmak için Geri ( ) üzerine dokunun. 

8 Ana menüyü kapatmak için tekrar Geri ( ) üzerine dokunun.

9 Başlangıç ekranı görülebilir.
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1.10 Günlük programlar / geçiş döngüleri

Günlük programlar haftalık programlara bağımlı olan 
elemanlardır ve karşılık gelen oda sıcaklıkları ile geçiş 
döngüleri olarak adlandırılan özelliği içerirler. Özel gere-
ksinimlerinizi karşılamak için günlük programları ve geçiş 
döngülerini uyarlayabilirsiniz. Böylece, örneğin düzenli 
ve tekrarlayan evde bulunmama süreleri (örn. çalışma 
günleri) için ısı çıkışı düşürülebilir veya farklı zaman dö-
nemleri ile evde bulunulan süre için sıcaklık özel olarak 
uyarlanabilir.

• Tanımlı geçiş döngüleri olan önceden 
ayarlanmış günlük programlar uyarlanabilir 
ve yeniden adlandırılabilir. 

• Bir günlük programa ait geçiş döngüleri 
yalnızca ilgili haftalık programın temel pro-
gram olarak seçilmiş olması halinde aktif 
olur.

• Günlük programların her biri için en fazla 
altı geçiş döngüsü mümkündür.

1.10.1 Günlük programlar / geçiş döngüleri için 
varsayılan ayarlar

Fabrika ayarlarında, günlük programların adları ve 
geçiş döngüleri önceden tanımlıdır. Bu standart günlük 
programların ikisi (tüm gün ile erken ve geç) her iki haftalık 
programa, Hafta 1 ve Hafta 2, atama yapılmıştır. Eğer 
bu iki günlük programı kendi bireysel gereksinimlerinize 
uyarlarsanız, aynı zamanda her iki haftalık programın da 
değiştirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız 
(1.5 on page 7). Gerektiğinde aşağıda liste halinde 
verilmiş olan varsayılan ayarları düzenleyebilir (1.10.6 
on page 30), bunları dilediğiniz zaman yeniden 
adlandırabilir (1.10.7 on page 32) ve varsayılan ayarla-
ra sıfırlayabilirsiniz (1.10.8 on page 34).

Günlük programlar için varsayılan ayarlar

Günlük programlar Geçiş döngüsü / sıcaklık Örnek
Tüm gün başlangıç bitiş  °C

00:00 06:00 16
06:00 22:00 22
22:00 00:00 16

Evde çalışıyorum ve tüm gün evde bu-
lunuyorum.

Uzun gün başlangıç bitiş °C

00:00 06:00 16
06:00 23:00 22
23:00 00:00 16

Tüm gün evdeyim ve gece geç saatte 
uyuyacağım.

Erken ve geç başlangıç bitiş °C

00:00 06:00 16
06:00 08:00 22
08:00 16:00 16
16:00 22:00 22
22:00 00:00 16

Sabahları 08:00’da işe giderim ve 
akşam saat 17:00’a kadar eve dönmem.



254 213 243 / 01

ISITMA SİSTEMİ KONTROLÜ

Yalnızca akşam başlangıç bitiş °C

00:00 16:00 16
16:00 23:00 22
23:00 00:00 16

İşe çıkmadan önce sabahları herhan-
gi bir ısıtmaya ihtiyaç duymuyorum. 
Akşam saat 17:00'da eve geri dönerim.

YENİ başlangıç bitiş °C

00:00 06:00 16
06:00 08:00 22
08:00 16:00 16
16:00 22:00 22
22:00 00:00 16

Ben kendi günlük programımı 
oluştururum ve kendi gereksinimlerime 
göre bireysel olarak geçiş döngülerini 
uyarlarım. Şablon olarak "Erken ve geç" 
günlük programını kullanırım.

1.10.2 Kişisel günlük programlara dair notlar

Oluşturmuş olduğunuz günlük programları net bir 
şekilde görüntülemek için kaydettiğiniz geçiş döngüle-
ri ve sıcaklık ayarlarını kaydedebileceğiniz altı tabloyu 

aşağıda bulacaksınız. En fazla altı günlük programın bu 
tablolara kaydedilebileceğini lütfen unutmayın.

Yaşam alanı için günlük program (ısıtma devresi): Yaşam alanı için günlük program (ısıtma devresi):

Günlük programın adı başlangıç bitiş °C Günlük programın adı başlangıç bitiş °C

Yaşam alanı için günlük program (ısıtma devresi): Yaşam alanı için günlük program (ısıtma devresi):

Günlük programın adı başlangıç bitiş °C Günlük programın adı başlangıç bitiş °C

Yaşam alanı için günlük program (ısıtma devresi): Yaşam alanı için günlük program (ısıtma devresi):

Günlük programın adı başlangıç bitiş °C Günlük programın adı başlangıç bitiş °C
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1.10.3 Aktif günlük programı değiştirin

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Isıtma devreleri tuşuna dokunun.

3 Aktif günlük programı seçin.

Günlük program sadece aktif temel programlar “Hafta 1” ve 
“Hafta 2”  içinden değiştirilebilir.

4 Gerekli günlük program seçmek için dikey okları ( ) kullanın ve  
Tamam ile onaylayın.

5 Seçilen günlük program, ilgili geçiş döngüleri ve oda sıcaklığı ile birlikte 
görüntülenir.

Yeni istenilen günlük program seçildikten sonra oda sıcaklığı 
tekrar uyarlanabilir.
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6 Bir değişiklik mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın. Ayarların  
yeniden düzenlemek istiyorsanız Geri ( ) tuşuna dokunun.

7 Ana menüyü kapatmak için Geri ( ) tuşuna basın.

8 Başlangıç ekranı görülebilir.
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1.10.4 Parti ve evde bulunmama 

Bir haftalık program aktif olduğu zaman TopTronic® E üzerinden günlük program her zaman değiştirilebilir (1.10.3 on 
page 26). Örneğin eve erken gelirseniz, uygun bir günlük program ile ısıtmayı hemen aktif edebilirsiniz. Ayrıca, eğer 
bir parti verecekseniz ya da kısa bir süreliğine evde bulunmayacaksanız, “Parti” veya "Evde yok" programları ile ısıtma 
süresini uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz.
 
Günlük program Olası kullanım ve fonksiyon

Parti Akşam misafirleriniz olacak.

• İstenilen zaman diliminin (süre) sonuna kadar girilen oda sıcaklığında devam 
eden ısıtma çalışması

• Oda sıcaklığı önceden ayarlanmış sürenin altına düşürülmemelidir (günlük pro-
gram)

 Evde yok Evi öğleden sonra terk edeceksiniz ve akşam geç saatte geri geleceksiniz.

• Girilen zaman diliminin (süre) sonuna kadar istenilen oda sıcaklığında 
(azaltılmış) ısıtma çalışması

• Kalorifer dona karşı korumalı (5 °C)

Bu iki program, “Parti” veya “Evde yok”, aşağıdaki gibi seçilebilir:

1 Seçim yapmak için istenilen programa, Parti veya Evde Yok seçeneğine 
dokunun.

2 Gerekli süreyi ve oda sıcaklığını ayarlamak için artı ( ) ve eksi ( ) üze-
rine basın ve Tamam ile onaylayın.

3 Bu yeni aktif program (Parti) başlangıç ekranında görüntülenir.

“Parti” veya “Evde yok” özel günlük programlardır ve haftalık programlara dahil edilemez.
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1.10.5 Günlük program / geçiş döngüleri çalıştırma elemanları

1

3 89

2

4

6

7

5

No. Gösterim Fonksiyon
1 Günlük program / geçiş döngü-

leri
Seçilen günlük programı zaman döngüleri ve ilgili sıcaklık özellikleri 
ile uyarlamak içindir. Sarı renkle işaretlenmiş zaman dilimi düzenleme 
sırasında aktif olan döngüyü gösterir. Gerekli zaman dilimini seçmek için 
yatay oklar ( ) kullanılır. Alternatif olarak, düzenlenecek olan geçiş dön-
güsüne doğrudan dokunulabilir.

2 Başlangıç zamanı – aktif dön-
gü

Seçilen döngünün başlangıç zamanını görüntüler. Artı ( ) ve eksi ( ) 
kullanılarak başlangıç zamanında değişiklikler yapılabilir.

3 Sıcaklık – aktif döngü Döngü içerisinde tanımlanmış oda sıcaklığını temsil eder. Sıcaklık artı  
( )  ve eksi ( ) ile aktif döngü içerisinde değiştirilebilir.

4 Döngüyü değiştir Düzenlenecek döngüyü sola veya sağa geçirin. Alternatif olarak, düzen-
lenecek olan geçiş döngüsüne doğrudan dokunulabilir.

5 Yeni döngü Yeni bir zaman döngüsü oluşturun. Yeni döngü günlük programın sonuna 
eklenir.

6 Tüm döngüler Günlük programların tamamında artı ( ) ve eksi ( ) ile tüm döngülerin 
sıcaklıklarını artırın veya azaltın. 

7 Döngüyü sil Seçili döngüyü kaldır.
8 OK (TAMAM) Seçilen günlük programda değişiklikleri ( ) kaydeder ve önceki ekrana 

döner.
9 Geri Önceki ekrana geri dönüş ( ).
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1.10.6 Günlük programda oda sıcaklıklarını ve geçiş döngülerini değiştirir

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Programlar tuşuna dokunun.

3 Isıtma devresinin genel görünümü ve program seçimi belirir. Gerekli 
ısıtma devresini ve sonra Günlük programları seçin.

4 Yatay oklarla ( ) istenilen günlük programı (örnek: daha uzun gün) 
seçin. Seçilen günlük programda ayarları yapmak için Uyarla tuşuna do-
kunun.

Önceden değiştirilmiş olmaları halinde günlük programların 
isimleri farklı olabilir.

5 Seçilen günlük programın genel görünümü açılır. Artı ( ) ve eksi ( ) 
kullanılarak seçilen günlük programda/geçiş döngüsünde çeşitli uyarla-
malar yapılabilir. Girişi kabul etmek için Tamam üzerine basın.

Günlük programın genel görünümü hakkında detaylı bir 
açıklama için bkz. 1.10.5 on page 29.
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6 Bir değişiklik mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın.

Bu değişiklik şimdi hem haftalık program 1 ve haftalık program 
2'de devreye girer (değiştirilen günlük programın atanmış 
olduğu haftanın tüm günlerinde).

7 Uyarlamalar seçilen günlük programda görüntülenir. Menü ögesine geri 
dönmek için Geri ( ) üzerine basın.

8 Programlar menü ögesini kapatmak için Geri ( ) üzerine dokunun. 

9 Ana menüyü kapatmak için tekrar Geri ( ) üzerine dokunun.

10 Başlangıç ekranı görülebilir.
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1.10.7 Günlük programı yeniden adlandır

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Programlar tuşuna dokunun.

3 Isıtma devresinin genel görünümü ve program seçimi belirir. Gerekli 
ısıtma devresini ve sonra Günlük programları seçin.

4 Yatay oklarla ( ) istenilen günlük programı (örnek: daha uzun gün) 
seçin. Seçim yapmak için Yeniden adlandır tuşuna dokunun.

Önceden değiştirilmiş olmaları halinde günlük programların 
isimleri farklı olabilir.

5 Ekranda seçilen günlük programı yeniden adlandırmak için 
kullanabileceğiniz bir klavye belirir. Girişi kabul etmek için Tamam'a 
basın.
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6 Yeni isim seçilen günlük programda görüntülenir. Menü ögesine geri 
dönmek için Geri ( ) üzerine basın.

7 Programlar menü ögesini kapatmak için Geri ( ) üzerine dokunun.

8 Ana menüyü kapatmak için tekrar Geri ( ) üzerine dokunun.

9 Başlangıç ekranı görülebilir.
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1.10.8 Günlük programı sıfırla

1 Seçim yapmak için Ana menü ( ) tuşuna dokunun.

2 Seçim yapmak için Programlar tuşuna dokunun.

3 Isıtma devresinin genel görünümü ve program seçimi belirir. Gerekli 
ısıtma devresini ve sonra Günlük programları seçin.

4 Yatay oklarla ( ) istenilen günlük programı (örnek: daha uzun gün) 
seçin. Seçilen günlük programı içindeki ayarları kendi varsayılan 
değerlerine sıfırlamak için Sıfırla tuşuna dokunun.

Önceden değiştirilmiş olmaları halinde günlük programların 
isimleri farklı olabilir.

5 Bir onaylama mesajı görüntülenir. Tamam ile onaylayın. Programı 
sıfırlamadan geri dönmek Geri ( ) üzerine basın.

Günlük programın adı, geçiş döngüleri ve ayrıca gerekli oda 
sıcaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlanır. Günlük programı 
sıfırlama haftalık program içerisinde kullanılırsa, fabrika ayarı 
aynı zamanda bunun için de aktif olur.
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6 Önceden programlanmış standart program seçilen günlük program içe-
risinde görüntülenir. Menü ögesine geri dönmek için Geri ( ) üzerine 
basın.

7 Programlar menü ögesini kapatmak için Geri ( ) üzerine dokunun.

8 Ana menüyü kapatmak için tekrar Geri ( ) üzerine dokunun.

9 Başlangıç ekranı görülebilir.
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1.11 Diğer çalıştırma elemanları
1.11.1 Ana menü görünümü 1

2

5

7 8

1

4

11

3

6

9 10

No. Gösterim Fonksiyon
1 Emisyon ölçümü Menü ögesi aktif değil
2 Analiz Çeşitli devrelerin analizi bkz 1.11.9 on page 44
3 Görselleştirme Menü ögesi aktif değil
4 Isıtma devreleri Seçili sıcak su devresinin düzenlenme ihtimali ve görüntüleme Sistemin 

yapısına bağlı olarak, bir ya da daha fazla ısıtma devresi arasında seçim 
yapmak mümkündür. Aktif çalışma ve günlük program hakkında bilgi 
(1.11.7 on page 42)

5 Sıcak su Seçilen sıcak su devresini görüntüleme ve düzenleme olasılığı verir. 
Sistemin yapısına bağlı olarak, sıcak su alanında bir ya da daha fazla 
kullanım amaçlı sıcak su devresi arasında seçim yapmak da mümkündür. 
Aktif çalışma ve günlük program ile ilgili özellikler sıcak su sıcaklığını ile 
uyarlanabilir (1.11.7 on page 42)

6 Programlar Seçilen ısıtma veya sıcak su devresine haftalık ve günlük programların 
uyarlanması için menü ögesi (1.11.6 on page 41)

7 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
8 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
9 Ana menüdeki sayfa Aktif ana menü sayfasının görünümü (1)
10 Kaydır Ana menü sayfası 1'den ana menü sayfası 2'ye gezinme için ok ( )
11 Geri Başlangıç ekranı geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.

Kumanda modülün tipine bağlı olarak bireysel 
menü ögeleri aktif olabilir veya olmayabilir. 
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1.11.2 Ana menü görünümü 2

27 8

3

6

1

4

511 9 10

No. Gösterim Fonksiyon
1 Sistem Sistemin bakımı, servisi ve temizliği hakkında bilgi sağlar. 
2 Bilgi Isı jeneratörü, ısıtma devresi, sıcak su ve güneş enerjisi sistemi hakkında 

çeşitli bilgiler görüntüler. Bir sistemin birkaç ısı jeneratörü ile ısıtma veya 
sıcak su devreleri içerebileceğini unutmayın (1.11.8 on page 43).

3 Kullanıcı seviyesi/yetkilendir-
me seviyesi

Isıtma uzmanı için: Belirli bir şifreyi girmek suretiyle yetkilendirme seviye-
sini serbest bırakma

4 Servis Isıtma uzmanı için: sistem ayarlarında uyarlamalar yapmak için menü 
ögesi

5 Manüel mod Menü ögesi aktif değil
6 Sunum Geçerli dilin değiştirilmesi, renk düzeninin değiştirilmesi, başlangıç 

ekranın uyarlanması ve ayrıca çeşitli başka ayarlar (1.11.9 on page 44, 
1.11.10 on page 45)

7 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
8 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
9 Ana menüdeki sayfa Aktif ana menü sayfasının görünümü (2)
10 Kaydır Ana menü sayfa 1'den (sol ok) ve ana menü sayfa 3' (sağ ok) gitmek için 

ok ( )
11 Geri Başlangıç ekranı geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.

Kumanda modülün tipine bağlı olarak bireysel 
menü ögeleri aktif olabilir veya olmayabilir. 
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1.11.3 Ana menü görünümü 3

26 7

31

10 8 9

4

5

No. Gösterim Fonksiyon
1 Güncelle Sadece ısıtma uzmanına yönelik menü ögesi
2 Devreye Alma Sadece ısıtma uzmanına yönelik menü ögesi
3 Güç istasyonu Isıtmaya dair hava tahminin etkisi. Düzenlenecek olan ısıtma veya sıcak 

su devresinin seçilmesi yalnızca aşağıdakiler durumunda yapılabilir.
4 Havalandırma Sadece konut içindeki bir havalandırma sistemi ile bağlantılı olarak aktif-

tir. (comfort plus)
5 Isıtma ve soğutma karakteris-

tikleri (opsiyonel: yalnızca ısı 
pompaları için)

Karakteristik eğrileri, genellikle ısıtma sisteminin devreye alınması 
sırasında uzman tarafından ayarlanır. Tesisat akış sıcaklığı ile geçerli dış 
ortam sıcaklığı arasındaki oranı tanımlarlar.
Oda kontrol modülünü kullanırken, karakteristik eğrileri TopTronic® E 
tarafından otomatik olarak ideal hale getirilir.

6 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
7 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
8 Ana menüdeki sayfa Aktif ana menü sayfasının görünümü (1)
9 Kaydır Ana menü sayfası 3'den ana menü sayfası 2'ye gezinme için ok ( )
10 Geri Başlangıç ekranı geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.

Kumanda modülün tipine bağlı olarak bireysel 
menü ögeleri aktif olabilir veya olmayabilir. 
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1.11.4 Güç istasyonu
 (Ana menü / Isıtma devresi)

6

4 5

1

2

7

3

No. Gösterim Fonksiyon
1 Isıtma devreleri Isıtma devresine genel bakış
2 Devre seçimi Seçili ısıtma devresinde birkaç devre olabilir. Sistemde birden fazla devre 

olması halinde, bu durum beyaz, aktif yatay oklar ( ) ile belirtilir. Eğer 
sadece bir ısıtma veya sıcak su devresi varsa, oklar gri olur.

3 Eko-Konfor kaydırma butonu  
Dış ortam
sıcaklığı

Eko-Konfor kaydırma butonu 
Güneş ışığına
maruz kalma

Kaydırma butonu "Eko" yönüne hareket ettirilirse, ısıtma kontrolü (örn. 
zeminden ısıtma için) mümkün olan en büyük ölçüde hava durumu tah-
minine göre dış ortam sıcaklığından etkilenir.

Kaydırma butonu "Eko" yönüne hareket ettirilirse, ısıtma kontrolü (örn. 
geniş güneye bakan pencereler) mümkün olan en büyük ölçüde hava 
durumu tahminindeki güneş ışığına maruz kalmadan etkilenir.

Eğer kaydırma butonu "Konfor" yönüne hareket ettirilirse hava tahmini 
dikkate alınmaz.

Hava durumu tahmini alınmazsa, “ısı çıkışında” bir sapma 
olması beklenebilir!

4 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
5 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
6 Yardım Şu anda kullanılabilir hiçbir fonksiyon yok
7 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.
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1.11.5 Güç istasyonu
 (Ana menü / Sıcak su)

6

4 5

1

2

7

3

No. Gösterim Fonksiyon
1 Sıcak su devreleri Düzenlenecek olan sıcak su devresinin seçilmesi.
2 Devre seçimi Seçili sıcak su devresinde birkaç devre olabilir. Sistemde birden fazla 

devre olması halinde, bu durum beyaz, aktif yatay oklar ( ) ile belirtilir. 
Eğer sadece bir ısıtma veya sıcak su devresi varsa, oklar gri olur.

3 Eko-Konfor kaydırma butonu Eğer kaydırma butonu "Eko" yönüne hareket ettirilirse, ısı jeneratörü en 
büyük ölçüde hava durumu tahmininden etkilenir, örn. iyi havalarda sıcak 
su miktarını düşürürken kötü havalarda ise yükseltir.

Eğer kaydırma butonu "Konfor" yönüne hareket ettirilirse hava tahmini 
dikkate alınmaz.

Hava durumu tahmini alınmazsa, “ısı çıkışında” bir sapma 
olması beklenebilir!

4 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
5 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
6 Yardım Şu anda kullanılabilir hiçbir fonksiyon yok
7 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.
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1.11.6 Programlar
 (Ana menü / Programlar)

4

5 6

1

2

38 6

No. Gösterim Fonksiyon
1 Isıtma veya sıcak su devreleri Düzenlenecek olan ısıtma veya sıcak su devresinin seçilmesi. Oda 

sıcaklığı "Isıtma devresi" menüsünde ayarlanır, su sıcaklığı sıcak su dev-
resinde ayarlanır. Isıtma ile sıcak su devresi arasında seçim yapmak için 
yatay oklar ( ) kullanılır.

2 Devre seçimi Seçili ısıtma veya sıcak su devresinde birkaç devre olabilir. Sistemde bir-
den fazla devre olması halinde, bu durum beyaz, aktif yatay oklar ( ) ile 
belirtilir. Eğer sadece bir ısıtma veya sıcak su devresi varsa, oklar gri olur.

3 Haftalık programlar Seçili ısıtma veya sıcak su devresinde haftalık programların düzenlen-
mesi. Haftalık programda, günlük bir program haftanın farklı günlerine 
atanabilir ve böylece bireysel bir haftalık sıralama tanımlanabilir (1.9 on 
page 15).

4 Günlük programlar Günlük programlar gün başına en fazla altı geçiş döngüsü ile tanımlanabilir. 
Seçilen ısıtma veya sıcak su devresinde günlük programların düzenlen-
mesi. İstenilen oda sıcaklığı ısıtma devresinde ayarlanır, istenilen su 
sıcaklığı sıcak su devresinde ayarlanır. (1.10 on page 24).

5 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
6 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
7 Yardım Şu anda kullanılabilir hiçbir fonksiyon yok
8 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.
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1.11.7 Isıtma devresi
 (Ana menü / Isıtma devresi)

1

8 7

2

3

4

5

6

9

No. Gösterim Fonksiyon
1 Aktif ısıtma devresi (görüntü-

leme - sadece eğer birkaç adet 
varsa)

Düzenlenecek olan ısıtma devresinin görüntülenmesi. Değiştirilen aya-
rlar yalnızca seçilen ısıtma devresinde kabul edilir. Isıtma devresini 
değiştirmek için aşağı oku ( ) kullanın.

2 İstenilen sıcaklık Geçiş döngüsünde programlanmış sıcaklığı görüntüler. Sıcaklık artı ( ) 
ve eksi ( ) ile aktif geçiş döngüsü içerisinde değiştirilebilir.

3 Temel program Temel programın seçilmesi Düzenlemek için yeni bir programı seçmek 
amacıyla aşağı oku ( ) kullanın.

4 Günlük program Günlük programı değiştirmek için aşağı oku ( ) kullanın.
5 Geçiş döngüleri Tüm zaman döngüleri ve ilgili sıcaklık özellikleri ile birlikte geçerli seçimi 

yapılmış günlük programın grafik gösterimi. Sarıyla işaretlenen zaman 
dilimi, istenilen su sıcaklığının geçerli aktif döngüde artı ( ) ve eksi ( ) 
ile değiştirilebileceğini gösterir.

6 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
7  OK (TAMAM) Seçilen ısıtma devresindeki değişiklikleri kaydeder ( ) ve önceki ekra-

na döner
8 Yardım Şu anda kullanılabilir hiçbir fonksiyon yok
9 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.

"Yalnız bugün için" geçici ayarının "Isıtma 
devresi" menü ögesinde yapılması mümkün 
olmaz.
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1.11.8 Bilgi
 (Ana menü / Bilgi)

1

2

4 5

7 6

3

8

No. Gösterim Fonksiyon
1 Isı jeneratörü / ısıtma devresi / 

sıcak su
Sistem parçasının seçilmesi. Isı jeneratörü, ısıtma devresi ve sıcak su 
alanı arasında yatay okları ( ) kullanarak geçiş yapmak mümkündür.

2 Ayrıntılı seçim İstenilen ısı jeneratörü, ısıtma devresi veya sıcak su devresinin seçilme-
si. Sistemde birkaç devre varsa, bu durum beyaz, aktif yatay oklar ( ) 
ile belirtilir. 

3 Bilgi Seçili sistem alanı hakkında bilgi. Ek çıkış bilgisi yatay oklar ( ) 
kullanılarak ekranda görüntülenebilir.

4 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
5 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
6 Yardım Şu anda kullanılabilir hiçbir fonksiyon yok
7 Isı jeneratör ayar noktası Isı pompalarıyla:

Belirli koşullar altında, çok düşük dış ortam sıcaklıklarında gerekli 
kullanım amaçlı sıcak su sıcaklığına ya da oda sıcaklığına ulaşılması 
mümkün olmayacaktır (referans değer makine tarafından değiştirilir, bu 
nedenle bir arıza kesintisi olmayacaktır).
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1.11.9 Sunum 1
 (Ana menü / Sunum)

5 6

1

3

10 9 7 8

2

4

No. Gösterim Fonksiyon
1 Dil İstenilen dilin seçilmesi. Aktif dil aşağı ok ( ) ile seçilebilir.
2 Saat ve tarih Geçerli tarih ve saati değiştirir
3 Başlangıç ekranı

Başlangıç ekranını değiştirme

Başlangıç ekranında istediğiniz gösterge elemanlarının seçilmesi. 
Başlangıç ekranına uyarlamalar yapmak için "Uyarla" tuşunu seçin.

İstediğiniz bir «Başlangıç ekranını» seçmek için, bkz 1.5.1 on page 8.
4 Analiz Kaydedilecek değerlerin ayarlanması (analiz).
5 Menüdeki konumu Seçilmiş olan menü ögesinin adı
6 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
7 Menüdeki sayfa Aktif menü sayfasının görüntülenmesi (1). Menü sayfası 3 yalnızca ısıtma 

uzmanı içindir.
8 Kaydır Menü sayfası 1’den menü sayfası 2’ye gezinme için ok ( ).
9 Yardım Şu anda kullanılabilir hiçbir fonksiyon yok
10 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.
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1.11.10 Sunum 2
 (Ana menü / Sunum)

5 6

1

3

2

4

10 9 7 8

No. Gösterim Fonksiyon
1 Arka plan Denetimin renk düzeninin uyarlanması. Siyah ve beyaz arka planlar 

arasında seçim yapmak için ok tuşu ( ) kullanılabilir.
2 Arka aydınlatma Maksimum ve minimum ekran parlaklığına yönelik yüzde özelliğinin yanı 

sıra ekran kararana kadar olan süre, mevcut görüntüleme modunun 
uyarlanması.

3 Yaz Bekleme davranışı 
Aktif bekleme modlu ekran. Seçime bağlı olarak, ekran bekleme moduna 
girdiği zaman, başlangıç ekranına "Görselleştirme" ana menü ögesine 
veya uyku moduna (siyah ekran) geçiş yapar. “Bekleme yok” seçilmesi, 
bekleme modunun devreden çıkarıldığı anlamına gelir.
Bekleme moduna kadar olan süre
Denetim bekleme moduna geçene kadar gerekli dakika sayısı giriş Daki-
ka sayısı artı ( ) ve eksi ( ) ile dakika sayısı değiştirilebilir. Bekleme 
modunu devreden çıkarmak için, "Bekleme davranışı" menü ögesinde 
(no. 4) "Bekleme yok" seçiminin yapılması gereklidir.
Gece uyku modu
Hava karardığında, dokunmatik ekran otomatik olarak uyku moduna 
geçer, örn.ekran kendini kapatır ve gün ışığıyla yeniden aktif olur.
Ekranın çalışma kilidi:
Çalışma kilidini devreye sokmak/devreden çıkarmak için bir dizi rakam 
(istenen şekilde seçilebilir - güvenli bir yerde saklayın) girilmelidir. Girişten 
sonra devreye sokmak için “Çalışma kilidini onayla” mesajına dokunun.

4 Tık sesi Açılabilir/kapatılabilir
5 Menüdeki konumu Geçerli seçilen olan menü ögesinin adı
6 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
7 Menüdeki sayfa Aktif menü sayfasının görüntülenmesi (2).
8 Kaydır Menü sayfası 2'den menü sayfası 1'ye gitmek için ok ( )
9 Yardım Şu anda kullanılabilir bir fonksiyonu yoktur.
10 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.
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1.11.11 Sunum 3
 (Ana menü / Sunum)

3/3

4 5

1

7 6

3

2

No. Gösterim Fonksiyon
1 Sıcaklık sensörü ofseti Sadece uzman tarafından ayarlanabilir
2 Makine hata ekranı Yalnızca ısıtma teknisyeni içindir
3 İzinler Sadece uzman tarafından ayarlanabilir
4 Günün vakti Geçerli saati gösterir.
5 Menüdeki sayfa Aktif menü sayfasının görüntülenmesi (3).
6 Geri Ana menüye geri dönmek için bir tuş ( ) olarak kullanılır.
7 Tık sesi Açılabilir/kapatılabilir
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2.	 Alarm	mesajları
2.1	 Görüntülenen	alarm	mesajı

1 Seçim yapmak için görüntülenen alarm mesajı simgesine dokunun.

2 Seçmek için Ayrıntılar ( ) üzerine dokunun.

i Geçmişteki tüm alarm mesajlarını kategoriye göre ayrılmış 
(bilgi, uyarı, vb.) biçimde görmek için ekranın sol üst köşe-
sinde bulunan Tümünü göster ( ) tuşunu kullanın.

3 Ayrıntılı bir alarm mesajı belirir. Mesaj arıza hakkında ayrıntılı bilgi içerir. 
Alarm mesaj görünümünü kapatmak için Geri ( ) tuşunu kullanın.

4 Alarm mesaj genel görünümünü kapatmak için tekrar Geri ( ) se-
çimini yapın. 

5 Arıza düzeltildiğinde, alarm mesajı simgesi artık başlangıç ekranında gö-
rüntülenmez.

i Alarm mesajının kumanda modülünde görüntülenen bilgi-
ler kullanılarak düzeltilememesi durumunda, Hoval müşteri 
servisiyle irtibata geçin.
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3. Enerjiden tasarruf edin
3.1 Enerji tasarrufu için önerilen adımlar
ENERJİ

Yalnızca birkaç basit tedbir ile 
Sürekli biçimde enerji tasarrufu sağlayın

Enerji maliyetlerini düşürün

Çevreyi koruyun.

İşte bu kadar kolay! Yalnızca aşağıdaki püf noktalarını 
aklınızda bulundurun:

• Oda sıcaklığını ve ısıtma sürelerini bağımsız olarak 
ayarlayın!
Isıtma sürelerini ve oda sıcaklıklarını evde bulunacağınız 
ve bulunmayacağınız (Bölüm 1.10.3, sayfa <?> ve 
Bölüm 1.8.2, sayfa <?>) zamanlara göre ayarlayın. 
Sadece 1 °C'lik bir sıcaklık azaltılması enerji maliyet-
lerinizden %6 tasarruf sağlayabilir.

• Havalandırmayı düzelt
Her üç veya dört saatte bir, tercihen iyi bir hava akımı 
sağlayacak şekilde pencerenizi tamamen açarak odayı 
havalandırın. Dışarı soğuk olduğu zaman camları eğik 
açık olarak bırakmaktan kaçının! Düzgün ısıtma ve 
havalandırma aynı zamanda küf oluşumunu önlemeye 
yardımcı olur. Eğer evsel bir havalandırma ünitesi 
kullanıyorsanız havalandırma gerekli değildir.

• Geceleri stor perdeleri ve panjurları kapatın
Enerji kayıplarını azaltmak için geceleri kapı ve pen-
cerelerin üzerindeki stor perdeleri ve panjurları kapalı 
tutun.
Gerekirse, pencerelerdeki ve kapılardaki boşlukları ve 
çatlakları sızdırmaz malzeme ile kapatın.

• Radyatörleri tıkamayın.
Radyatörlerin önüne mobilya yerleştirmekten kaçının. 
Aynı zamanda gündüzleri perdeleri kapatmaktan 
kaçının. Diğer taraftan, geceleri, bunların bir yalıtım et-
kisi olabilir.
Ayrıca, nemli çamaşırları doğrudan radyatörlerin üze-
rinde kurutmaktan kaçının. Radyatörler tarafından 
oluşturulan ısı ilk etapta oda içine giremeyebilir ve sıcak 
su yalnızca sirkülasyon yapar.

• Geceleri oda sıcaklığını azaltın
Geceleri oda sıcaklığını azaltarak uyurken enerji-
den tasarruf sağlayın. Yine de oda aşırı derecede 
soğutulmamalıdır. Bu durum, odayı tekrar ısıtmak için 
gereken enerjiyi artırır ve borular donabilir.

• Sıcak su sıcaklığını ayarlayın
Sıcak kullanım suyu sıcaklığını mümkün olduğu kadar 
düşük ayarlayın. 45 °C ile 60 °C arasındaki sıcaklıkları 
hedefleyin. Haftalık programda (Bölüm 1.11.6, say-
fa <?>) lejyoner hastalığından koruma fonksiyonunu 
haftada bir kez aktif etmeyi unutmayın.

• Banyo yapmak yerine duş alın
Bir banyo duşa göre yaklaşık üç kat enerji ve su tüketir. 

• Düzenli bakım
Isıtma sisteminizi düzenli olarak temizleyin ve bir uzma-
na kontrol ettirin. Bu nedenle, Hoval müşteri hizmetle-
ri departmanınızla bir servis sözleşmesi imzalamanızı 
öneririz. Eğer boru tesisatından sesler duyarsanız veya 
radyatörleriniz dengeli bir sıcaklık sağlayamıyorsa ra-
dyatörlerinizin havasını alın.

2. Atıkların bertarafı
2.1 Bertaraf talimatları

Kullanım ömrünün sonunda her bir sis-
tem bileşeninin doğru bir şekilde bertaraf 
edilmesi gereklidir. Isıtma sisteminizin geri 
dönüştürülmesi ile ilgili olarak, lütfen ısı 
uzmanına başvurun. 

Parçalara ayırma işlemlerinin bir ısıtma 
uzmanı tarafından yapılması gereklidir.

ENERJIDEN NASIL TASARRUF EDEBILIRSINIZ
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