
Quick guide til FW 100

A  OK knap 
B  Drift omskifter
C  Varme, Spare el. Frost
D  Varmtvand i 1 time med det samme
E  Menu knap til hovedmenu samt 
 fagmands niveau
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 1. Tryk på menu knappen E  én gang for at komme ind til ”hovedmenu”

 2. Drej på knap  til ”Varmt vand” er markeret, tryk på knap  

 3. Drej på knap  til ”Varmtvandsprogram” er markeret, tryk på knap  

 4. Drej på knap  til ”aendr” er markeret, tryk på knap  

 5. Drej på knap  til de ønskede dage skal indstilles, Evt. ”Alle dage” tryk  
  på knap  

 6. Nu er ”P1” markeret. Når der trykkes på knap , blinker klokken ude i 
  højre side, herefter drejes på knap  til den ønskede tid findes, f.eks. 
  kl. 06.00. Tryk på knap  

 7. Man kan nu vælge den max temperatur, som der skal være i beholderen  
  f.eks. 55°. Tryk på knap  

 8. Drej på knap  til ”P2” er markeret, tryk på knap  

 9. Nu kan tidspunkt for sænkning af varmtvandsbeholder indstilles, f.eks. 
  til kl. 22.00 Tryk på knap  

 10. Nu kan temperaturen for varmtvandssænkning indstilles til f.eks. 45°. 
  Tryk på knap    

 11. Hvis der skal vælges flere sænkningsperioder bruges ”P3, P4, P5, P6”

 12. Tryk nu på knap E  (menu) ca. 3 sek. så lagres de nye tidspunkter for   
  varmtvandssænkning.

Ændring af tidssystemet for varmtvandsbeholder
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F  Info knap
G  Slet / Reset knap
H  Knap for at gå et niveau tilbage
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1. Tryk på menu knappen E  i 5-7 sek. til displayet skifter til fagmands niveau.  
 Drej herefter på knap  mod uret til ”varmeparameter” er markeret. 
 Tryk herefter på knap    

2. Der står nu ”Varmetype i varmekreds” i displayet. 
 Hvis der herunder står ”Fodpunkt / Endepunkt” spring videre til punkt 4.

3. Tryk på knap  til ”Radiator” blinker. Drej nu på knap  til der står 
     ”Fodpunkt / Endepunkt” i displayet. Godkend med tryk på knap  

4. Drej nu på knap  til ”fodpunkt” er markeret. Værdien kan ændres ved  
 at trykke på knap . Hvis man ændrer fra 25 til 30 under ”Fodpunkt” får  
 man mere varme indenfor. Tryk på  for at gemme det nye ”Fodpunkt”

5. Drej nu på knap  for at stille ”Endepunkt”. Typisk skal ”Endepunkt”   
 stilles ca. 35° højere end ”Fodpunkt”. Det vil sige 65-70°. Tryk nu på 
 knap  for at gemme.

6. Når den ønskede varmekurve er valgt, trykkes på knap E  så displayet nu  
 går tilbage til Forsiden. Varmekurven er nu ændret.

 1. Tryk på menuknappen E  én gang for at komme ind til ”Hovedmenu”

 2. Drej på knap  ”Varme” er markeret. Tryk herefter på knap  

 3. Drej nu på knap  til ”Program” er markeret tryk herefter på knap  

 4. Drej nu på knap  til ”aendr” er markeret tryk på knap  

 5. Drej knap  ned så ”Program A” er markeret og tryk på knap  

 6. Drej nu på knap  til de ønskede dage skal indstilles, f.eks. ”Alle dage” 
  Tryk på knap  

 7. Nu er ”P1” markeret. Når der trykkes på knap  blinker klokken ude   
  i højre side, herefter drejes på knap  til den ønskede tid findes 
  f.eks. kl. 06.00. Tryk på knap  

 8. Man kan nu vælge driftform, ”Varme, Spare El., Frost”. Efter valg af drift
  form trykkes på knap  

 9. Drej på knap  til ”P2” er markeret, tryk på knap  

 10. Indstil nu tidspunkt for ”Spare” drift. F.eks. kl. 22.00. Tryk på knap   

 11. Vælg nu driftform ”Varme, Spare El., Frost” tryk på knap  

 12. Hvis der skal vælges flere sænkningsperioder bruges ”P3, P4, P5, P6”

 13. Tryk nu på knap E  (menu) ca. 3 sek. så lagres de nye tidspunkter for 
  varmeanlægget. 

 14. Man kan nu se det nye program i segmenter rundt i kanten af displayet.

15. Nye tidspunkter er nu indstillet.    

Ændring af varmekurve for mere eller mindre varme i huset Ændring af tidssystemet for natsænkning
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