1-SÜSTEEMINÕUDED
RAKENDUS

MCZ MAESTRO rakendus on kaugjuhtimisseadmesse juba paigaldatud, kuid seda on võimalik laadida
alla ka erinevatest rakenduste poodidest.

KAMIN

Varustatud MAESTRO süsteemiga

KASUTAMINE

Mitmekülgseks kasutamiseks on kavandatud kaks Wi-Fi moodulit, mis toetavad eelisjärjekorras
ühendamist teie nutitelefoni ja/või kaugjuhtimisseadmega (valikuline).
Kaudselt on võimalik kontrollida kamina tööolekut, toatemperatuuri, tööparameetreid (nagu
ventilatsioon, võimsus jne) ja mistahes alarme.

Tähelepanu!

Ingliskeelne rakendus on kaugjuhtimisseadmesse juba paigaldatud, kuna vaikimisi
võetakse kasutusele telefoni keel. Rakenduse alla laadimisel isiklikku nutitelefoni lülitub
see samuti telefonis kasutatavale keelele. Mõlemal juhul saab rakenduses avada menüü
"LANGUAGE" ("KEELED") ja valida soovitud keele.
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2-RAKENDUSE ESMAKÄIVITAMINE JA SIDUMINE MCZ-i KAMINATEGA
Rakendus võimaldab kasutada MCZ kaminatega suhtlemiseks kaht tehnoloogiat:
•
•

kodune Wi-Fi
Wi-Fi kaugühendus

KODUNE Wi-Fi

Otseühendus telefoni ja kamina vahel, mis võimaldab suhelda kaminaga ruuterit või internetiühendust
kasutamata. Võimalik, kui telefon ja kamin asuvad üksteise läheduses (soovitame max 5 meetrit).
Leviulatus sõltub seinade omadustest ja kodu ülesehitusest.

Wi-Fi KAUGÜHENDUS

Rakenduse ühendamine kaminaga internetiühenduse kaudu. Selle tehnoloogia abil saate suhelda
kaminaga kõikjalt. Kamina läheduses peab asuma internetiühendusega Wi-Fi ruuter ja mobiiltelefonil
peab olema andmesideühendus.
Rakenduse esmakordsel käivitamisel, kui ühtegi seadet pole seadistatud, avaneb seadmete nimekirja
kuva.

MCZ seadmete sidumiseks on kaks võimalust:
• automaatselt
• manuaalselt
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2-RAKENDUSE ESMAKÄIVITAMINE JA SIDUMINE MCZ-i KAMINATEGA
TÄHTIS!! Ärge kaotage või eemaldage kaminalt QR-koodi. Kamina lähtestamisel ja/või
nutitelefoni ja/või kaugjuhtimisseadme vahetamisel on teil süsteemi seadistamiseks vaja
QR-koodi ja salasõna.

AUTOMAATREŽIIM

QR-kood ja salasõnad asuvad kamina tagaosas ja garantiidokumentides.

QR-KOODI JA SALASÕNA SILDI NÄIDE

Skaneerige seadme kaamera (lisatarvik või nutitelefon) abil QR-kood.
Koodi tuvastamisel palub rakendus sisestada kamina tuvastusnime (näiteks "elutoa kamin") kamina(te)
hõlpsaks äratundmiseks seadistatud seadmete nimekirjas.
Rakendus seadistatakse automaatselt töötama koduse Wi-Fi ja Wi-Fi kaugühenduse tehnoloogiaga.

Kodune Wi-Fi

Kaugühendus

QR-kood
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2-RAKENDUSE ESMAKÄIVITAMINE JA SIDUMINE MCZ-i KAMINATEGA
MANUAALREŽIIM

QR-kood ja salasõnad asuvad kamina tagaosas ja garantiidokumentides. Sellel juhul peab kasutama
koode.

Kui kaminat pole võimalik QR-koodi abil seadistada, saab seda teha DIRECT (OTSE) või REMOTE
(KAUDNE) nuppude abil.
HOME WI-FI KAUGÜHENDUSE režiimi seadistamiseks klõpsake "REMOTE" (KAUG) nuppu ja avaneb
seadmete valimise ekraan. Otsitakse läheduses olevaid kaminaid; valige kamin ja sisestage salasõna
(QR-koodi juures, all) ja kamina tuvastusnimi (näiteks "elutoa kamin") kamina(te) hõlpsaks
äratundmiseks seadistatud seadmete nimekirjas.
WI-FI KAUGÜHENDUSE režiimi seadistamiseks klõpsake "REMOTE" (KAUG) nuppu ja avaneb seadmete
valimise ekraan. Täitke kõik väljad sildil olevate koodidega (QR-koodi juures, all) ja määrake ja kamina
tuvastusnimi (näiteks "elutoa kamin") kamina(te) hõlpsaks äratundmiseks seadistatud seadmete
nimekirjas.

Seerianumber
Kodune Wi-Fi

Kaugühendus

MAC aadress

QR-kood
Võrgu nimi
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3-KAMINA LISATARVIKUTE SEADISTAMINE
Pärast rakenduse seadistamist saate kaminaga suhelda Home (Kodu) režiimis ja seadistada kamina
lisatarvikuid ka rakenduse vahendusel:
• WI-FI KAUGÜHENDUSE moodul (olemasolul)
• WI-FI temperatuuriandur (pole komplektis)
Mobiiltelefon peab lisatarvikute seadistamiseks asuma nende läheduses.

WI-FI KAUGÜHENDUSE MOODULI SEADISTAMINE MCZ MAESTRO RAKENDUSEGA

Selleks ühenduge rakenduse abil kodurežiimis kaminaga. Valige menüüst "Settings" / "Basic settings"
(Seaded / Üldseaded) "Configure accessories" (Seadista lisatarvikuid): kui leidub seadistamata
lisatarvikuid, on võimalik valida kahe nupu vahel.
Klõpsake valikul "Remote configuration" (Wi-Fi kaugühenduse seadistamine), avaneb ekraan, kus
kuvatakse lähedalasuvad Wi-Fi ruuterid. Valige õige ruuter ja sisestage vastav salasõna. Kui ruuter
pakub stabiilset internetiühendust, on nüüdsest võimalik kaminat eemalt kontrollida.

Kaugühenduse seadistamine

Temperatuurianduri seadistamine

Maestro rakenduse võrguühenduse salasõna max pikkus on 32 sümbolit. Pikemate
salasõnade puhul, näiteks paigaldamisel ruuteri poolt automaatselt loodud salasõnad,
peab neid ruuteri kasutajaliideses lühemaks tegema.
Lisafunktsioonid
Pärast Wi-Fi kaugühenduse mooduli ühendamist koduruuteriga loob kamina Wi-Fi kaugühenduse
moodul ruuteri kättesaadavuse korral ühenduse automaatselt.
Ruuteri väljavahetamisel või salasõna muutmisel lülitub Wi-Fi kaugühenduse moodul seadistusrežiimi,
kuna see ei saa enam ühendust luua.
Wi-Fi moodulitel on automaatne lähtestusmehhanism.
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3-KAMINA LISATARVIKUTE SEADISTAMINE
WI-FI TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE MCZ MAESTRO RAKENDUSEGA

Wi-Fi temperatuuriandur (LISATARVIK) tarnitakse patareideta. Pärast patareide sisestamist on anduri
seadistamine võimalik järgneva 8 minuti jooksul. Sel põhjusel sisestage kolm AA patareid vahetult enne
seadistamist.
Seejärel:
• sisestage kõigepealt kaks patareid, seejärel asetage andur Wi-Fi avariipaneeli kõrvale (umbes 2 cm
kaugusele) ja sisestage kolmas patarei;
• oodake kaht piiksatust, mis teatavad, et sidumine õnnestus (peab toimuma 10 s jooksul);
• ühendage kamin rakenduse kodurežiimi kaudu;
• kasutage lisatarviku seadistamiseks menüüd "Settings" - "Basic settings" - "Accessories" (Seaded Üldseaded - Lisatarvikud).
Wi-Fi temperatuurianduri olemasolul on seda nuppu võimalik valida. Kui nupp pole valitav, kontrollige,

Kaugühenduse seadistamine

Temperatuurianduri seadistamine

TEMPERATUURIANDUR

et anduri patareid oleksid laetud või möödunud poleks maksimaalne võimalik ajavahemik.
Viimasel juhul võtke patareid välja ja pange tagasi pessa; või vajutage lähtestusnuppu, sisestades
kirjaklambri otsa anduri kupli paremas servas olevasse auku. Sellest hetkest kulub seadete
lähtestamiseks 8 minutit.
Kui andur on seadistamiseks valmis, klõpsake rakenduse ekraanil olevat nuppu, klõpsake T° probe
configuration (T° anduri seadistamine) ja ekraanil kuvatakse kaminad, millega Wi-Fi andurit on
võimalik siduda; valige enda kamin ja sisestage koduse Wi-Fi salasõna (vt QR-koodi silt).
Pärast Wi-Fi anduri ühendamist saate seadistada kamina kaugandurit kasutama; selleks kasutage
otseteed, klõpsates rakenduse ülemises paremas nurgas olevat temperatuurinäidikut ja valige
temperatuuri sisendseadmeks "Wi-Fi probe" ("Wi-Fi andur"). Või valige seadistusmenüüst Configure
ambient input (Seadista õhutemperatuuri sisendseadmeid) ja valige temperatuuri sisendseadmeks
"Wi-Fi probe".
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Kui Wi-Fi andur on juba teise seadmega seotud või valesti seadistatud ja selle peab
lähtestama, kasutage kaht kirjaklambrit. Hoidke esimese kirjaklambriga all alumises
vasakus augus olevat nuppu ja vajutage teise klambriga üks kord alumises paremas augus
olevat nuppu.
Korrake lehekülje alguses toodud seadistusprotsessi.

4-MUGAVUSREŽIIMID
Maestro tehnoloogia võimaldab kasutada kamina täispotentsiaali hõlpsalt ja intuitiivselt. Integreeritud
mikroarvuti suhtleb teie nutiseadmega ja muudab kamina töö tõhusamaks. Kamin töötab tõrgeteta
isegi keerulistes olukordades.
Uuel rakendusel on 5 eelseadistust kütteaine kulu optimeerimiseks ja kamina kasutusmugavuse
suurendamiseks, kuna tõhusalt töötav kamin on ka äärmiselt vaikne.
Valitavad väärtused:
COMFORT Ideaalne igas olukorras, kus eeldatakse maksimaalset mugavust. Selles režiimis tarbib
kamin kütteainet optimaalselt ning tagatud on hea küttevõimsus ja võimalikult vaikne töö. Selle
režiimi aktiveerimisel peab kasutaja valima soovitud temperatuuri ning seade kontrollib maksimaalse
mugavuse tagamiseks ise leegi ja ventilatsiooni tugevust. Selles režiimis pole leegi ja ventilatsiooni
tugevust võimalik muuta, kuna seda teeb nutikas MAESTRO süsteem.
DYNAMIC Kui eelistate traditsioonilist automaatrežiimi, kus kasutaja saab määrata temperatuuri ja
ventilatsiooni intensiivsuse.
OVERNIGHT Tagab maksimaalselt vaikse töö (müra väheneb kuni 4 korda) ja hoiab toatemperatuuri
ette nähtud tasemel. See režiim on mõeldud kasutamiseks öösiti või temperatuuri säilitamiseks
eelköetud ruumis minimaalse müratasemega. Overnight režiimis kontrollib tarbimist ja ventilatsiooni
tugevust nutikas MAESTRO süsteem ja neid väärtusi ei saa muuta.
MANUAL Neile, kes tahavad kasutada seadet traditsioonilisel meetodil ja temperatuurihalduseta.
Kasutaja saab valida soovitud leegi ja ventilatsiooni tugevuse, sõltumata kütteaine kulust või
müratasemest.

POWER

Kamin töötab külma ruumi kiireks soojendamiseks piiratud aja (20 min)
maksimumvõimsusel. Selle režiimi võimsuse ja kütteaine kulu tõttu on seda funktsiooni võimalik
lülitada sisse ainult iga tunni tagant.
Vaikne töö *

Mugavus**

Küttevõimsus

COMFORT
OVERNIGHT
POWER
DYNAMIC
MANUAL
* Töö ajal, käivitumisel ja väljalülitumisel
** Järk-järguline kütmine, klaasi ja põlemiskambri puhastamine
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Tarbimise
vähendamine

4-MUGAVUSREŽIIMID
SEADISTAMINE

COMFORT režiimi valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul.
Seade töötab automaatrežiimis ja ventilatsiooni intensiivsust ei saa tõsta.

Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktis
temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.

VENTILATSIOONI INTENSIIVSUST POLE SEADISTATUD
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kuvatavale

4-MUGAVUSREŽIIMID
OVERNIGHT REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul.
Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni tugevust ja temperatuuri.

Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktis
temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.

VENTILATSIOONI INTENSIIVSUST POLE SEADISTATUD
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kuvatavale

4-MUGAVUSREŽIIMID
MANUAL REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul.
Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni ja leegi tugevust.

Soovitud parameetrite
seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktis
temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.
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kuvatavale

4-MUGAVUSREŽIIMID
DYNAMIC REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul.
Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni tugevust ja temperatuuri.

Soovitud temperatuuri seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktis
temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.
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kuvatavale

4-MUGAVUSREŽIIMID
POWER REŽIIM

Valimiseks toksake ekraanil vastavat sümbolit, mis tõstetakse esile ka valikunupul.
Kasutaja saab kontrollida ventilatsiooni tugevust ja temperatuuri.

Soovitud parameetrite seadistamiseks vajutage valikunupu keskpunktis
temperatuurinäidule ja sisestage kuvatavasse hüpikaknasse uus temperatuur.

kuvatavale

KUI POWER REŽIIM LÜLITATAKSE VÄLJA ENNE 20 MINUTI MÖÖDUMIST, PEAB SELLE UUESTI
AKTIVEERIMISEKS TUND AEGA OOTAMA.
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5-MANUAALNE SEADISTAMINE
Kui Wi-Fi kaugühenduse ja temperatuurianduri automaatne seadistamine ei toimi, peate seadistused
ise tegema.

MANUAALNE WI-Fi KAUGÜHENDUSE SEADISTAMINE

Mobiiltelefonist -> Wi-Fi seadete menüü, lubage mobiiltelefoni Wi-Fi.
Otsige kättesaadavate Wi-Fi võrkude hulgast võrku nimega "MCZ-RemoteService" ja looge ühendus
(salasõna pole vajalik, kuna tegu on avaliku võrguga).
Pärast ühendumist avage telefoni veebilehitseja ja sisestage järgmine aadress: 192.168.1.1.
Avaneb ekraan, kus kuvatakse lähedalasuvad Wi-Fi ruuterid. Valige õige ruuter ja sisestage vastav
salasõna. Kui ruuter pakub stabiilset internetiühendust, on nüüdsest võimalik kaminat eemalt
kontrollida.
Märkus: Kui Wi-Fi kaugühenduse moodul on õigesti seadistatud ja ruuteriga ühendatud, kuvatakse
kättesaadavate võrkude nimekirjas "MCZRemote Service".

MANUAALNE WI-FI TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE

Pärast 3 AA patarei paigaldamist on Wi-Fi temperatuurianduri seadistamine võimalik 8 minuti vältel
(TÄHELEPANU! Sisestage patareid vahetult enne seadistamise alustamist.)
Sisestage patareid ja alustage protsessi.
Mobiiltelefonist -> Wi-Fi seadete menüü, lubage mobiiltelefoni Wi-Fi.
Leidke Wi-Fi võrkude nimekirjast "MCZ-Sensor" ja ühenduge võrguga (salasõna pole vaja, kuna see on
avatud võrk). Pärast ühendumist avage telefoni veebilehitseja ja sisestage järgmine aadress:
192.168.1.1.
Avaneb ekraan, kus kuvatakse kaminad, mida on võimalik Wi-Fi anduriga siduda. Valige kamin ja
sisestage koduse Wi-Fi salasõna (vt QR-koodi silt).
Pärast Wi-Fi anduri ühendamist saate seadistada kamina kaugandurit kasutama; selleks avage MCZ
MAESTRO rakendus, looge ühendus juba seadistatud kaminaga ning kasutage otseteed, klõpsates
rakenduse ülemises paremas nurgas olevat temperatuurinäidikut ja valige temperatuuri
sisendseadmeks "Wi-Fi probe" ("Wi-Fi andur").
Või valige seadistusmenüüst Configure ambient input (Seadista õhutemperatuuri sisendseadmeid) ja
valige temperatuuri sisendseadmeks "Wi-Fi probe".
Märkus: Kui Wi-Fi temperatuuriandur on õigesti seadistatud ja MCZ kaminaga ühendatud, kuvatakse
kättesaadavate võrkude nimekirjas "MCZ-Sensor".
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6-RAKENDUSE FUNKTSIOONID
Pärast seadistamist üritab rakendus automaatselt ühenduda viimasena kasutatud seadmega.
Ühenduse edukal loomisel kuvatakse rakenduses "I/O" aken. Selle akna kaudu on võimalik kõiki
kamina funktsioone aktiveerida ja kasutada.
Kui rakendus üritab viimasena kasutatud seadmega ühenduda ja midagi läheb valesti, kuvatakse
rakenduses seadistatud seadmete loetelu. Klõpsake seadmel, mida soovite ühendada.
Pärast ühenduse loomist kuvatakse kamina ikoon koos valitud kamina nimega. Nüüd saate kasutada
kõiki kamina funktsioone.

I/O KUVA

SISSE/VÄLJA NUPP
• KÄIVITAMINE
• VÄLJA LÜLITAMINE

SEADME VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil või rakenduses all SISSE/VÄLJA nuppu.
Piiksatus teavitab selle etapi algamisest.
Teise variandina võite lülitada kamina välja avariipaneelilt, järgides vastavas peatükis toodud juhiseid.
Seade alustab väljalülitumise protsessi, mis hõlmab söepannil olevate puidugraanulite põletamist,
söepanni puhastamist ja tekkinud jääksoojusest vabanemist.
Jääksoojusest vabanemise etapis töötavad ventilaatorid umbes 80% enda väljundvõimsusest ja kiirust
pole võimalik muuta. Selle põhjuseks on vajadus vabaneda kogunenud soojusest kiirelt ja ohutult.
Väljalülitumine võib sõltuvalt struktuuri kogunenud soojusest kesta 15–30 minutit; see sõltub seadme
kasutamise kestusest ja režiimist konkreetsel päeval. Sisetemperatuuri langemisel alla seadistatud
piirväärtusi, lülitatakse kuuma õhu ventilaatorid ja heitgaaside väljatõmme automaatselt välja.
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6-RAKENDUSE FUNKTSIOONID
VENTILAATORI AKEN

Ventilatsiooni tugevus

Lisaventilaator 1

Lisaventilaator 2

Aktiveeri vaikne režiim

Selles akna kaudu hallatakse iga ventilaatori võimsust. Valida on võimalik 5 võimsusastme vahel.
Igal ventilaatoril on lisaks automaatrežiimi ja väljalülitamise võimalus.
Ventilatsiooni MANUAALSEL seadistamisel aktiveeritakse funktsioon, mis piirab kamina
maksimumvõimsust vastavalt ventilatsiooni tasemele. COMFORT AIR (3 VENTILAATORIT):
maksimumvõimsus = ventilatsiooni koguintensiivsus/2.
AIR: maksimumvõimsus = ventilatsiooni koguintensiivsus korda kaks.
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7-KÜLGMINE RIPPMENÜÜ
SEADISTUSAKEN

Toksake vasakus ülemises nurgas oleval kolmel kriipsul ja avaneb OTSETEEDE menüü (otseteed ja /
või kiirseaded)
• LANGUAGE (KEEL)
• LIST OF DEVICES (SEADMETE LOETELU)
• TIMER (TAIMER)
• ECOSTOP
• WI-FI PROBE CONFIGURATION (WI-FI TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE)
• BASIC SETTINGS (PÕHISEADED)
• DATE AND TIME (KELLAAEG JA KUUPÄEV)
• C° / F° (TEMPERATUUR)
• BOARD INPUTS (PANEELI SISENDID)
• TONES ON-OFF (HELI SEES-VÄLJAS)
• ACCESSORIES (LISATARVIKUD)
• OPERATION (KASUTAMINE)
• SLEEP (PUHKEREŽIIM)
• SETTINGS (SEADED)
• ACTIVATE FEED SCREW (ETTEANDEKRUVI AKTIVEERIMINE)
• RECIPES (RETSEPTID)
• SUMMER/WINTER (SUVI/TALV)
• PELLET SENSOR (PUIDUGRAANULITE ANDUR)
• BRAZIER CLEANING (AIRMATIC/HYDROMATIC) (PÕLETIPOTI PUHASTAMINE)
• T° SYSTEM (AIRMATIC/HYDROMATIC) (TEMPERATUUR)
• SOFTWARE VERSION (TARKVARAVERSIOON)
• TECHNICAL MENU(TEHNILINE MENÜÜ)
• INFO

OTSETEED
KEEL

SEADMED
AEG
WI-FI ANDUR

SEADED
PÕHISEADED
KELLAAEG JA KUUP
SISENDID
HELI SEES-VÄLJAS
LISATARVIKUD
FUNKTSIOONID
SEADED
ETTEANDETEO AKT
RETSEPTID
SUVI/TALV
GRAANULIANDUR
PÕLETIPOTI PUHASTUS
TEMPERATUUR
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8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED
LANGUAGE (KEEL)
Valige külgmisest menüüst LANGUAGE ja kuvatakse kõik kättesaadavad keeled. Valige soovitud keel.
Vajutage SAVE (SALVESTA) valitud keele kinnitamiseks.

KEEL
ITAALIA
INGLISE
HISPAANIA
PRANTSUSE
SAKSA
POOLA
HOLLANDI
TAANI
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8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED
LIST OF DEVICES (SEADMETE LOETELU)

Kuvab aktiivsed seaded. Valida saab ainult seadme, mille kõrval on kamina ikoon. Seadme kõrval
olevast menüüst on võimalik valida MODIFY (MUUDA) või DELETE (KUSTUTA).

Kodune Wi-Fi

Kaugühendus

QR-kood
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8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED
TIMER (TAIMER)

Temperatuurivalik (T1-T2-T3) Võimaldab seadistada iganädalaseid programme.
Võimalus seadistada erinevate nädalapäevade ja ajavahemike jaoks erinevaid temperatuure.

Temperatuuri taimer
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8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED
ECOSTOP

ECO STOP menüüst saate seadistada ja/või muuta viivitusega käivitumist (activation delay) (min) ja
taaskäivitumise hüstereesi (ignition hysteresis) (C°).
ECO on automaatrežiim, mille ainsaks erinevuseks on see, et pärast seadistatud temperatuuri
saavutamist ja viivitusega käivitumise rippmenüüs seadistatud ajavahemiku vältel (minutites,
vahemikus 5 kuni 30 minutit) püsimist lülitub seade välja ja jääb ooterežiimi seni, kuni toatemperatuur
langeb alla soovitud väärtuse (hüstereesi sagedus on vahemikus 2 kuni 5 minutit). Seejärel lülitatakse
toode uuesti sisse.

Kui ruum on ebapiisavalt isoleeritud, ei püsi temperatuur leegi
vaheldumise tõttu soovitud tasemel ja seade ei lülita ennast
välja.
MÄRKUS: Soovitame kasutada ECO režiimi ainult hästi
isoleeritud ruumides, et vältida seadme pidevat käivitumist ja
väljalülitumist.

Aktiveerumise viivitus
Taassüütamise hüsterees
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8-OTSETEEDE SEADED / KIIRSEADED
WI-FI PROBE (WI-FI TEMPERATUURIANDUR)
Võimaldab seadistada sageduse (minutites) ja kuvab viimasena loodud ühenduse.

Wi-Fi temp-anduri seadistamine

Intervall
Suvine intervall

Nihe
Viimane ühendus
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9-MENÜÜ SEADED
BASIC SETTINGS (PÕHISEADED)
•
•
•
•
•

DATE AND TIME (KELLAAEG JA KUUPÄEV)
C° / F°
BOARD INPUTS (PANEELI SISENDID)
TONES ON-OFF (HELI SEES-VÄLJAS)
ACCESSORIES (LISATARVIKUD)

DATE AND TIME (KUUPÄEV JA KELLAAEG)

Klõpsake akna avamiseks ja andmete muutmiseks kirjet DATE AND TIME. Pärast andmete seadistamist
vajutage SAVE ja väljuge aknast.

Kellaaeg ja kuupäev

Salvesta
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9-MENÜÜ SEADED
C/F*
Selles aknas on võimalik valida, kas temperatuuriühikuteks on Celsius või Fahrenheit.
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9-MENÜÜ SEADED
BOARD INPUTS (PANEELI SISENDID)

Kasutatakse Wi-Fi anduri, termostaati või ruumi anduri seadistamiseks. Soovitud variandi valimiseks
klõpsake rippmenüül.

Temperatuuriandur
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9-MENÜÜ SEADED
TONES ON-OFF (HELI SEES-VÄLJAS)
Võimaldab heli lubada/keelata.

Heli sees-väljas
SEES
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VÄLJAS

9-MENÜÜ SEADED
ACCESSORIES (LISATARVIKUD)
LISATARVIKUTE menüüs on võimalik seadistada:
• REMOTE CONFIGURATION (KAUGÜHENDUSE SEADISTAMINE)
• T PROBE CONFIGURATION (TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE)
Lugege täpsemalt peatükist 3 ("Kamina lisatarvikute seadistamine").

KAUGÜHENDUSE SEADISTAMINE

TEMPERATUURIANDURI SEADISTAMINE
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10-TÖÖSEADETE MENÜÜ
OPERATION (KASUTAMINE )
SLEEP (PUHKEREŽIIM)

Võimaldab seadistada seadme väljalülitumise aja. See funktsioon on kättesaadav ainult MAN ja AUTO
režiimis. PUHKEREŽIIMI väljalülitamiseks minge lihtsalt seadetesse ja vähendage seadistatud aega.

AKTIVEERI
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10-TÖÖSEADETE MENÜÜ
SETTINGS (SEADED)
ACTIVATE FEED SCREW (ETTEANDEKRUVI AKTIVEERIMINE)

See funktsioon, mida on võimalik aktiveerida ainult siis kui kamin on välja lülitatud, võimaldab laadida
puidugraanuleid etteandesüsteemi (etteandetigu) ja seda kasutatakse iga kord, kui puidugraanulite
mahuti tühjaks saab.
Mõistlik on vältida tühja kolu tõttu ebaõnnestunud süütamisi (alarm A01).

ETTEANDEKRUVI AKTIVEERIMINE

SEES
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VÄLJAS

11-SEADETE MENÜÜ
Puidugraanulite ja õhu koguste muutmine

See funktsioon on mõeldud kamina kohandamiseks kasutatavate puidugraanulitega. Kuna turul on
kättesaadaval mitut erinevat tüüpi puidugraanuleid,
varieerub kamina tõhusus sõltuvalt kütteaine kvaliteedist märkimisväärselt. Söepannile lisatavate
puidugraanulite kogust on võimalik suurendada või vähendada:
•
Kui puidugraanulid tikuvad söepanni ummistama
•
Kui leek on liiga tugev isegi väikesel võimsusel
•
Kui leek on alati liiga nõrk

PELLET (PUIDUGRAANULITE) retsepti muutmiseks valige üks
kättesaadavatest väärtustest.
Valitavad väärtused:
- 3 = Etteantavate puidugraanulite hulka vähendatakse
kõikide võimsusastmete puhul 20%
- 2 = Etteantavate puidugraanulite hulka vähendatakse
kõikide võimsusastmete puhul 13%
- 1 = Etteantavate puidugraanulite hulka vähendatakse
kõikide võimsusastmete puhul 6%
0= Midagi ei muutu
1 = Etteantavate puidugraanulite hulka
suurendatakse
kõikide
võimsusastmete puhul 3%
2 = Etteantavate puidugraanulite hulka
suurendatakse
kõikide
võimsusastmete puhul 6%
Õhu kogus
3 = Etteantavate puidugraanulite hulka
Puidugraanulite
kogus
suurendatakse
kõikide
võimsusastmete puhul 10%

AIR (PUIDUGRAANULITE)
Koguste muutmiseks valige üks
kättesaadavatest
väärtustest.
Valitavad väärtused:
-- 2 = - 10%
- 1 = - 5%
0% = (vaikeväärtus)
1 = + 5%
2 = + 10%
Seda funktsiooni kasutatakse põlemisõhu reguleerimiseks, kui
leek on liiga tugev või nõrk.
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11-SEADETE MENÜÜ
SUMMER/WINTER (SUVI/TALV) Võimaldab valida
hooaega.

SUVI / TALV
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11-SEADETE MENÜÜ
PELLET SENSOR (PUIDUGRAANULITE ANDUR)

Anduri kasutatakse pelletisalves olevate puidugraanulite koguse mõõtmiseks. Valiku saab aktiveerida
külgmisest rippmenüüst pärast pelletisalve anduri paigaldamist ja ühendamist (vt järgmine lk).

PUIDUGRAANULITE ANDUR

SEES
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VÄLJAS

11-SEADETE MENÜÜ
BRAZIER CLEANING (PÕLETIPOTI PUHASTAMINE)
Ainult automaatse põletipoti puhastamise funktsiooniga AIRMATIC / HYDROMATIC kaminad.

PÕLETIPOTI PUHASTAMINE
MAX TÖÖTEMPERATUUR
SUITSUVENT PÖÖRDED
TÕRKEALARMI LÄVEND

Siin on võimalik seadistada maksimaalne ajavahemik, mille tagant kamin teostab ummistuste
vältimiseks automaatset põletipoti puhastamist.
Samamoodi saab valida lävendi, mille puhul MAESTRO tuvastab raskuse süütamisel ja teostab
puhastamistsükli.
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12-TARKVARAVERSIOON
SOFTWARE VERSION (TARKVARAVERSIOON)

Leitav SET (SEADED) menüüst. Kuvab kamina teabe.

RAKENDUSE VERS
BLUETOOTH VERS
EMAPLAADI VERS
KODUSE WI-FI VERS
KAUGÜHENDUSE VERS
TEMP ANDURI VERS
ANDMEBAAS
ANDMEBAASI VERS

KODUSE WI-FI NIMI
WI-FI SALASÕNA

MAC AADRESS
TOOTE SEERIANR
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13-TEHNILINE MENÜÜ
TEHNILINE MENÜÜ

TEHNILISE MENÜÜ avamiseks valige ülal kujutatud kolm kriipsu, kerige rippmenüü lõppu ja valige
soovitud valik. Sisestage salasõna (kättesaadav volitatud tehnikutele) ja vajutage OK.

Salasõna
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13-TEHNILINE MENÜÜ
Tehnilise menüü kaudu saab muuta ja/või kontrollida järgmisi põhifunktsioone:

PARAMEETRID
AKTIIVNE SEES/VÄLJAS

DIAGNOSTIKA

•
•
•
•
•
•
•
•

PARAMETERS
ACTIVE ON/OFF
DIAGNOSTIC
SELECT DATABASE
FACTORY RESET
SERVICE RESET
LAST ALARMS
WORKING HOURS

ANDMEBAAS
TAASTA TEHASESEADED
LÄHTESTA HOOLDUSVÄLP
VIIMASED ALARMID
TÖÖTUNNID
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14-INFO MENÜÜ
INFO
Annab teavet kamina oleku kohta.

RPM FUMI - SUITSUVENTILAATORI PÖÖRDED
RPM COCLEA - ETTEANDETEO PÖÖRDED
CANDELETTA - SÜÜTEPULK
T AMBIENTE - VÄLISTEMP
T FUMI - SUITSU TEMP
ACTIVE - AKTIIVNE
FRONTALE - VENTILAATOR
CANALIZZATA 1 - LISAVENTILAATOR 1
CANALIZZATA 2 - LISAVENTILAATOR 2
AUTO MODE - AUTOMAATREŽIIM
ECO STOP
T SCHEDA - EMAPLAADI TEMPERATUUR
ORE AL SERVICE - AEG HOOLDUSENI
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