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Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem Software HSP6 

1.1 Ovládací jednotka 

Všechna nastavení se provádějí pomocí 

čtyř tlačítek na ovládací jednotce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Popis symbolů na displeji 

 

Provozní stav

Čas

     Prostorová teplota - Soll

       Prostorová teplota - Ist

 

 

 

 

 

2.2.1 Zobrazení softwarové verze po 
připojení do sítě 

 

Ihned po zapojení síťové zásuvky se 

zobrazí na cca. 7 sekund na displeji 

softwarová verze 

Software HSP-6-V1.14

 

2.2.2  Nastavení jazyka při prvním 
uvedení do provozu 

 

Tovární nastavení výrobku je v německém 

jazyce, při prvním spuštění lze 

následujícím způsobem přepnout ovládání 

do českého jazyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postup provedení:  

 Pomocí obou prostředních tlačítek            

nebo      lze zvolit jazyk 

Poté potvrdit stisknutím „OK“ 

Pravé tlačítko  

  OK 

                   

 tschechisch (Čeština)   

Sprache

Sprache

deutsch

  OK 

                   

 česky  

Jazyk

Jazyk

německy
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2.3 Standartní / Startovní stránka 

 

Tato stránka se zobrazí vždy, pokud je 

zástrčka zapojena do zásuvky. Předchází 

jí zobrazení softwarové verze na displeji 

 

Zapnuto Menu

Vypnuto

                 16:18

                 22°C

                                 23°C

 

 

 

2.3.1 Zobrazení prostorové teploty v 
módu úspory energie 

 

Mód úspory energie se aktivuje po 

několika minutách. V módu úspory energie 

je na displeji zobrazena aktuální 

prostorová teplota. 

 

23°C
 

Upozornění: 

Stisknutím libovolného tlačítka se po cca 3 

vteřinách na displeji opět zobrazí 

standartní stránka. 

 

 

2.3.2  Zapnutí provozního režimu ZAP 

 

Postup provedení: 

Stiskněte na standardní stránce levé 

tlačítko 

tím uveďte kamna do provozu. 

Nyní je zahájen startovací proces 

startovací zónou 1. 

Vypnuto Menu

Startovní zóna 1

                   08:13

                    26°C

                 23°C

 

2.3.3 Nastavení požadované pokojové 
teploty 

 

 Postup provedení: 

 Stisknutím prostředního tlačítka         

a     

 lze nastavit vybranou prostorovou teplotu. 

Stisknutím tlačítka „OK“   

bude nastavená hodnota uložena.  

 + - OK

Vypnuto

                   08:15

                    28°C

                 23°C

 

 

 

1 
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2.4 Hlavní menu 

 

Stisknutím pravého tlačítka      

se zobrazí stránka hlavního menu. Tato  

nabídka je provedena formou  

Scrolldownmenu. 

OK

Topná křivka

Režim ECO

Hlavní menu

Datum/čas

Jazyk                     čeština

 

Položky: 

 Provozní režim 

 Datum/čas 
 Nastavení jazyka 
 Nastavení topné křivky 
 Nastavení režimu ECO 
 Kontrast 
 Topná křivka 
 Verze softwaru 

 

Postup provedení: 

Stisknutím prostředního spodního tlačítka    

Lze zvolit vybraný řádek. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Nastavení týdenního programu 

 

b001

   zpět

Provozní režim

> ZAP                               <

   Týdenní program

 

 

Postup provedení: 

V hlavním menu nastavte kurzor na  

„Provozní režim“ a stiskněte pravé  

tlačítko „OK“  

 

Pomocí tlačítka    nastavíte  

požadovaný řádek. 

 ZAP:  
 
Stiskněte levé tlačítko  
 
aby se spustila kamna. 
 

 Týdenní program: 
 
Po zvolení řádku týdenního programu 
 

pomocí obou středních tlačítek         

nebo     

lze automatický provoz nastavit. 
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<>

2 E    06:00  A  18:00     23°

3 E    18:00  A  24:00     26°

Týdenní program

Po  Út   St  Čt  Pá   So   Ne

1 E    00:00  A  06:00     25°

 
 

Pomocí středních tlačítek              nebo          

může být nastaven každý den v týdnu 

Po stisknutí pravého tlačítka    
 

Pomocí středních tlačítek             nebo              

nastaví požadovaný čas spuštění. Pomocí  

stisknutí pravého tlačítka  

se naprogramuje čas vypnutí  

Po opětovném stisknutí pravého tlačítka 

se vybere požadovaná pokojová teplota 

Tímto postupem lze nastavit pro každý 

den tři časy zapnutí/vypnutí včetně 

požadované teploty. 

Pro opuštění nabídky stiskněte levé  

tlačítko 

Symbol aktivního týdenního programu: 

 

Menü

Pause

                   08:15

                    28°C

                 26°C

 

2.4.2  Nastavení data a času 

 

 + - End.

14:39:28

Datum/Čas

Pá, 13.09.2013

 

V hlavním menu nastavte kurzor na  

„Datum/čas“ a stiskněte tlačítko „OK“ 

 

Postup provedení: 

Stisknutím pravého tlačítka  „End.“  

lze zvolený čas a datum nastavit pomocí  

prostředních tlačítek             a        

 

Pravým tlačítkem „Šipka“ lze přeskočit z  

nastavení data na nastavení času 

 

Stisknutím tlačítka  „OK“       se  

nastavení uloží. 

Pro opuštění nabídky stiskněte levé  

tlačítko. 
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2.4.3 Nastavení jazyka: 

 

l001

OK

>německy                           <

  anglicky

Hlavní menu

Jazyk

 

  

Vorgangsweise: 

V hlavním menu nastavte kurzor na 

„jazyk“ a stiskněte tlačítko „OK“ 

 Stisknutím prostředních tlačítek       

a       

Lze zvolit vybraný jazyk 

Stisknutím tlačítka „OK“            se  

nastavení uloží. 

Pro opuštění nabídky stiskněte levé  

tlačítko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4  Popis topné křivky: 
 
 

h003

 + - OK

( 2 )           2

Topná křivka

Topná křivka

Faktor zapnutí

 

Rozmezí nastavení je od :  1 do 4 

Tovární nastavení: 2 

Nastavení hodnoty se řídí velikosti 

místnosti, která má být vytápěná. 

Směrné hodnoty: 

 Velikost místnosti: 20m² - hodnota 1 

 Velikost místnosti: 25m² - hodnota 2 

 Velikost místnosti: 30m² - hodnota 3 

 Velikost místnosti: větší 30m² - 
hodnota 4 

U starších komínů by měla být rovněž 

nastavena vyšší hodnota (vyšší než 3) - 

zabrání se tak tvorbě kondenzátu v 

komíně. 

 

Postup provedení: 

V hlavním menu nastavit kurzor na „topná 

křivka“ 

Stisknout pravé tlačítko „OK“. 

Nastavíte hodnotu pomocí obou  

prostředních tlačítek  a 

pak stiskněte pravé tlačítko „OK“. 

Chcete-li tuto stránku menu opustit bez  

ukládání, stiskněte levé tlačítko. 
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2.4.5 Popis: Režim ECO 

 

OK

Ne

>Ano

Hlavní menu

Režim ECO

 

Režim Eco znamená trvalý provoz s 

nízkým výkonem, pokud je "skutečná 

prostorová teplota" vyšší, než nastavená 

"požadovaná prostorová teplota". 

Pokud budou kamna provozována v 

provozním režimu ECO, sníží se topný 

výkon po překročení nastavené 

"požadované prostorové teploty", tzn., že 

se kamna nevypnou, ale budou topit dále 

"s malým plamenem". 

Pokud bude při provozním režimu ECO 

překročena "skutečná prostorová teplota" 

30°C, režim ECO se automaticky vypne a 

peletová kamna budou topit dál bez 

funkce režimu ECO. 

Upozornění: 

 Režim ECO lze znovu aktivovat na 

ovládací jednotce v hlavním menu pomocí 

"Režim ECO - ANO". 

Postup: 

Nastavte v hlavním menu kurzor na 

"Režim ECO". 

Stiskněte pravé tlačítko "OK" 

Změňte nastavení pomocí obou  

prostředních tlačítek  a 

 

Stiskněte poté pravé tlačítko "OK" 

2.4.6 Popis: Display 
světlost/kontrast 

 

OK

Topná křivka

Kontrast

Hlavní menu

Datum/čas    

Jazyk                   čeština

 
 

Postup provedení: 

Po zvolení řádku „Kontrast “, a 

 pomocí stisknutí prostředních tlačítek         

a     

  

lze zvolit vybrané nastavení světlosti. 

K opuštění nabídky stiskněte levé tlačítko. 

2.4.7  Zobrazení softwarové verze 
 

Info Software

SW-Version: HSP-6-V2.03

Zkouš. datum: 2014-02-11

 

Postup provedení: 

Stisknutím tlačítka „OK“  

se softwarová verze zobrazí 

K opuštění softwarové stránky stiskněte  

levé tlačítko 
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2.4.8  Hlášení porucha 

 

 

Zapnuto Potvrdit

           +++ Porucha +++

F018

                 16:18

                 26°C

                                 23°C

 

 

Postup provedení: 

Stisknutím tlačítka   „Potvrdit“    lze  

chybu odvolat. 

Jinak si prosím přečtěte upozornění pod  

kapitolu Poruchy, Příčiny, Odstranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9  Popis zámek kláves  
(dětský zámek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup provedení: 

Zámek kláves lze aktivovat následovně: 

 Tlačítko Menu na cca. 10  sekund 
podržet stisknuté, dokud se na 
displeji nezobrazí „Zámek kláves 
aktivován“ 

 

Deaktivace zámku kláves: 

 Tlačítko Menu na cca. 10 sekund 
podržet stisknuté, dokud „Zámek 
kláves aktivován“ již není 
zobrazeno na displeji.  

 

 + - Menu

Vypnuto

                   08:15

                    28°C

                 23°C


