Návod k dotykovému displeji – Grilovací domek se saunou
Ovladač slouží k :
-

Rezervačnímu systému sauny
Ovládání intenzity osvětlení v grilovacím domku a sauně
Zobrazení hodnot senzorů, umístěných v sauně a grilovacím domku

Základní informace:
GRILOVACÍ DOMEK SE SAUNOU je vybaven řídicím systémem, který zajišťuje provoz sauny, osvětlení
interiéru a ostatní důležité provozní funkce.

A.
OBRAZOVKA REŽIM SPÁNKU
Pokud není displej používán, automaticky přejde do režimu spánku. Na obrazovce je zobrazeno logo
zpracovatele software, případně obrazovka přejde do režimu vypnuto.

Dotykem obrazovky ukončíte režim spořič obrazovky a zapnete podsvícení displeje.
Následně bude zobrazena „Hlavní obrazovka“

B.
Hlavní obrazovka
Vysvětlivky k informacím na obrazovce:

Aktuální
čas ve
stanici

Aktuálně
přihlášený
uživatel

Měřená
venkovní
teplota

Měřená a žádaná
teplota v Sauně,
aktuální relativní
vlhkost

Číselníky
Odebraných kWh

Měřená teplota a
hodnota CO
POZOR
poznámka níže

Ovládání intenzity
osvětlení KOTA
Ovládání intenzity
osvětlení SAUNA

Měřená venkovní
teplota

Provoz sauny pro
uživatele dle
provedené
rezervace

Tlačítko
Přihlášení
odhlášení
poznámka níže

Tlačítko přechod
na obrazovku
Rezervace sauny

Tlačítko přechod
na hlavní
obrazovku

Tlačítko pře
Tlačítko přechod
na spotřeby
el.energie
chod na ob
Tlačítko přechod
na spotřeby
el.energie

Signálka Povolení
chodu sauny
„CHOD“ „STOP“
Signálka Sepnutí
topné spirály
„CHOD“ „STOP“

Tlačítko přechod
POZOR !!! Na překročení limitu 70 ppm kysličníku uhelnatého
budete upozorněni zvukovým
na
spotřeby
signálem. Prostor okamžitě vyvětrejte. Hodnota 150-200 ppm je již životu nebezpečná.
el.energie
razovku spotřeba
elektrické energie

Tlačítko přihlášení:
Po zmáčknutí tlačítka bude aktivováno okno přihlášení / odhlášení

Dotykem zadáte číslo apartmánu,
potvrdíte klávesou Enter
Dotykem zadáte vstupní heslo,
potvrdíte klávesou Enter (stejné heslo
jste obdrželi pro vstup do apartmánu)

Po zadání platného hesla můžete editovat rezervace a měnit žádanou teplotu v sauně.
Tlačítko pro zavření
okna

Tlačítko pro
odhlášení.
Automatické
odhlášení nastane po
60 sekundách
Správné přihlášení

Neplatné heslo

Tlačítko přechod na Rezervaci sauny:

Den, pro který
nastavujete
rezervaci.

Saunu lze rezervovat až na 7
následujících dnů. POZOR !!! O půlnoci
každého dne jsou rezervace
uplynulého dne VYNULOVÁNY

Žádaná teplota v
sauně.

Dotykem zeleného tlačítka rezervujete saunu v příslušném časovém úseku. Tlačítko
zčervená, časový úsek je pro vás rezervován. Následným dotykem můžete rezervaci
zrušit. Tlačítko zezelená. Po přihlášení můžete rezervaci i později upravit.

POZOR !!! Ukončení a uložení rezervace provedete „odhlášením uživatele“ nebo přechodem na
„hlavní obrazovku“. (Tlačítka na spodní liště obrazovky).

Tlačítko Číselníky energie:
Spotřeba
elektrické energie
číselník hlavního
elektroměru
grilovacího
domku

Spotřeba elektrické
energie odběr
jednotlivých apartmánů
v aktuálním dni

Spotřeba elektrické
energie odběr
jednotlivých apartmánů
za dobu pobytu

