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BVF SYME MASTER BEMUTATÁSA

KEZDŐ KÉPERNYŐ

Üzemelje be a SYME MASTER vezérlőt, hamarosan az 1. ábrán látható

képernyő jelenik meg. Érintéssel válasszon ki egyet a 8 zóna közül és párosítsa

a kívánt BVF 601i termosztáttal. (Lásd ezen útmutató PÁROSÍTÁS fejezete!)

Ha a párosítással végzett, valamennyi zóna ikonjában a aktuális helyiség-

hőmérséklet és fűtési üzemmód látható. (1. ábra). A zónák egyenkénti

vezérléséhez érintse meg a kívánt ikont vagy csoportos vezérléshez a

csoport ikont.

ZÓNÁK EGYENKÉNTI VEZÉRLÉSE

A kezdőképernyőn érintéssel válassza ki a kívánt zónát, a 2. ábrán látható

képernyőre jut, amelyről az adott zóna pillanatnyi adatai olvashatók le.

Érintéssel az alábbi lehetőségek közül választhat:

1. BE/KI: a zóna be- és kikapcsolása

2. MÓD: a kívánt üzemmód kiválasztása (NAPPALI, ÉJSZAKAI, PARTY

VAKÁCIÓ, PROGRAM), a fűtésrendszer az előre tárolt hőmérséklet

értéknek megfelelően fog üzemelni

3. MENÜ: a vezérlő, illetve a zóna beállításai (ütemterv, fűtési

üzemmódok, hőmérséklet határok beállítása)

4. + / – : kívánt helyiség hőmérséklet beállítása

5. A zónák között a ház ikon alatti és feletti nyilakkal tud váltani, a

kezdőképernyőre a balra nyíllal juthat vissza.

ZÓNÁK CSOPORTOS VEZÉRLÉSE

2.

1.

Ha szükséges a balra nyíllal lépjen ki a zónából a kezdő képernyőre, majd

érintse meg a csoport ikont az összes 601i termosztát be- és kikapcsolásához,

üzemmódjának és beállítási hőmérsékletének változtatásához (3. ábra).

FŰTÉSI IDŐK PROGRAMOZÁSA

4.

5.

1. Érintse meg a MENÜ gombot, majd válassza Beállításaim menüpontot,

hogy az 4. ábrán látható képernyőre jusson. Érintéssel válassza ki a hét

kívánt időszakát, majd a kapcsolási pontot.

2. A fel és le nyilakkal állítsa be a kívánt idő és hőmérsékleti

értékeket. Az Alkalmaz gombbal tárolja el a beállításait. (5. ábra)

3. A mégse gombbal lépjen vissza és végezze el a beállításokat a hét

további időszakaira is.
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A BVF SYME MASTER vezérlő két különböző, egymástól független üzemmóddal

rendelkezik, amelyek egy időben nem érhetők el:

1. Központi fűtési rendszer zónavezérlőként, segítségével 1-8 db 601i típusú

termosztát távvezérelhető (MASTER üzemmód)

2. Érintőképernyős termosztátként önállóan vezérli a rá kapcsolt fűtési kört

(SLAVE üzemmód)

A két üzemmód között a rendszerbeállító menü 5. oldalán tud váltani ( S / M ).

Lásd ezen használati útmutató RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK fejezetét!

A továbbiakban a készülék zónavezérlő (MASTER) üzemmódjának működését

mutatjuk be. Az önálló termosztátként történő használat ezen útmutató

ZÓNÁK EGYENKÉNTI VEZÉRLÉSE fejezetében leírtak szerint történik.

3.



Ha a heti beállításokkal elkészült, átmásolhatja ezt a programot a többi

termosztátra is, ehhez érintse meg a másol gombot. A 6. ábrán látható

képernyő bal oldalán válassza ki a másolni kívánt zónát, jobb oldalán pedig

hogy hová szeretné másolni. Nyomja meg a másol gombot, majd hagyja

jóvá.
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6.

ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

Érintse meg a menü gombot, majd válassza a Mód kiválasztása menüpontot.

A fel és le nyilakkal állítsa be az egyes üzemmódokhoz tartozó

hőmérsékleteket (7. ábra). Ha elkészült érintse meg az alkalmaz gombot a

beállítások rögzítéséhez, majd a Mégse gombbal lépjen ki a kezdő

képernyőre.

7.

HŐMÉRSÉKLET HATÁROK

Érintse meg a Menü gombot, majd válassza a Biztonsági beállítások menüpontot.

Állítsa be a kívánt értékeket a gombokkal (8. ábra). Ha elkészült érintse

meg az alkalmaz gombot a beállítások rögzítéséhez, majd a Mégse gombbal

lépjen ki a kezdő képernyőre.

8.

PÁROSÍTÁS

A kezdőképernyőn érintéssel válassza ki az összepárosítani kívánt zónát és

tartsa rajta az ujját, amíg a Várakozás a csatlakozásra felirat megjelenik.

Ekkor a párosítandó 601i termosztátot kapcsolja ki és tartsa lenyomva a

gombot. A párosítás megtörténtét követően kapcsolja ki a 601i

termosztátot, lépjen vissza a kezdőképernyőre és párosítsa a többi zónát is.

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

MENÜ OLDAL PARAMÉTER TARTOMÁNY

1. oldal

HŐMÉRSÉKLET KALIBRÁLÁS -8° C - 8 °C

KAPCSOLÁSI HISZTERÉZIS 0 °C - 3 °C

MAX. HŐMÉRSÉKLET 5 °C - 80 °C

MIN. HŐMÉRSÉKLET 5 °C - 80 °C

2. oldal SZENZOR VÁLASZTÁS (Belső / Külső) B , K , B & K , B vagy K

3. oldal

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDŐTARTAMA 3 mp      - 180 mp

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KÉSZENLÉTBEN 1 %     - 100 % 

4. oldal

RELÉ KÉSLELTETÉS 0 mp - 250 mp

RELÉ KIMENET
Normál (NO) vagy 

Fordított (NC)

5. oldal ÜZEMMÓD
(S) Termosztát / 

(M) Master vezérlő

6. oldal

RF ID 0 1 (default)

RF ID 1
1 (default)

Több SYME MASTER vezérlő esetén az RF ID0 és  és RF ID1 értékét különbözőre 
válassza.

7. oldal GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Kapcsolja ki a SYME MASTER vezérlőt (vagy valamelyik zónát) és 3

másodpercen belül érintse meg hosszan a BVF logót, hogy az alábbi rendszer

menübe jusson.
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