
 

 

 

INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁLADŮ CALTOS 

ZOBRAZENÍ DISPLAYE 

 

Pro aktivaci indikátoru postupujte následovně: 

1. Odstraňte přelepku 

2. Nasviťte denním světlem nebo kapesní svítilnou (svítilna 

smartphonu není vhodná) 

3. Objeví se nápis SLEEP 

4. Sviťte dokud nápis SLEEP nezmizí (přibližně 5 sekund)  

 

Poznámka – po odebrání světelného zdroje zůstane menu displaye 

aktivní po dobu cca 2 minut. 

Sekvence zobrazení (ilustrativní hodnoty) 

Úroveň 1 

 

Aktuální hodnota spotřeby 

(Standardní nabídka zobrazení) 

 Nasvícení 

 

 

Zkouška zobrazení hodnot 

Hodnoty zobrazené / nezobrazené 

 Nasvícení 

   Střídavě   

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazovaná hodnota 

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a 

datum (formát DD-MM), ke kterému je 

hodnota měřena.  

 

 



 

 

 Nasvícení  

  Další možné menu displaye 

    

  

Dalším nasvícením přepnete na 

úroveň 2 

 

 

Typ zařízení: 

E: Jednotková stupnice (standardní) 

P: Stupnice produktu 

1F: 1-senzorový režim  

2F: 2-senzorový režim (standardní) 

 

  

 

Úroveň 2 

 

 Nasvícení 

      Střídavě 

    

 

 Nasvícení 

  Střídavě 

    

 

 Nasvícení 

 

Měsíční zobrazení historie spotřeby 

 Nasvícení 

  Střídavě 

    

 

Dalším nasvícením se vrátíte na 

úroveň 1 

 

 

 

 

Zobrazení měsíčních hodnot 

Nasvícením úrovně 2 vyvoláte zobrazení 

posledních 18 měsíčních hodnot. 

Zobrazení začíná předchozím měsícem. 

 

Měsíční hodnota 1 

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a 

datum posledního měsíce (formát DD-MM). 

 

Měsíční hodnota 2 

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a 

datum předposledního měsíce (formát DD-

MM). 

 

 

 

Měsíční hodnota 18 

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a 

datum posledních 18ti  měsíců (formát DD-

MM). 

 

 

 

 



 

 

Speciální menu displaye 

Nové datum 

Toto menu se zobrazuje ve dvou případech: 

• zařízení je nové a nebylo naprogramováno datum nebo 

• původní datum bylo změněno resp. přeprogramováno

 

 Nasvícení 

 

 

 Nasvícení 

  střídavě 

    

 Nasvícení 

 

 

 Nasvícení 

 

 

Poruchy zařízení 

 

 Nasvícení 

  Střídavě 

    

Poruchy zařízení nelze odstranit na místě. 

Odstranění chybového zobrazení také není 

možné. V takovém případě musí být 

zařízení vyměněno. 

Současná hodnota 

(Standardní menu displaye). 

Zkouška zobrazení hodnot 

Hodnoty zobrazené / nezobrazené 

Poslední hodnota spotřeby 

Střídavě se zobrazuje poslední roční 

hodnota spotřeby a datum. Pokud tato 

hodnota nebyla zaznamenána (nové 

zařízení), střídavě se zobrazuje 0 a 00-00. 

Nové datum 

Zobrazuje dodatečně naprogramované 

datum. Nabídka automaticky zmizí, když je 

dosaženo nového data. 

Typ zařízení: 

E: Jednotková stupnice (standardní) 

P: Stupnice produktu 

1F: 1-senzorový režim  

2F: 2-senzorový režim (standardní) 

 

Pokud je zařízení v poruše, zobrazuje se 

ve všech menu displaye černý trojúhelník 

pod poslední číslicí. 

Nasvícením po testu zobrazení hodnot se 

střídavě zobrazuje slovo ERROR a datum 

chyby. 


