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LCD szimbólumok
Szimbólum

Szimbólum

Esemény

A termosztát ki/be kapcsolása

Esemény

A hét napja. 1 nap= Héfő, 2 nap= Kedd... stb.

Nap

Program 1,2,3,4 A programok száma

A gombok le vannak zárva
A fűtés be van kapcsolva

Emlékezteti a felhasználót, hogy csatlakoztassa a kúülső érzékelőt (csak AF és F esetén)

X

Fagyvédelem aktív

Komfort hőmérséklet

RT

Szoba hőmérséklet

Gazdaságos hőmérséklet

FT

Padló hőmérséklet

Szabadság alatti hőmérséklet beállítás

Automatikus üzemmód végre hajtja a programot

Tartsa 5 másodpercig és megjelenik a padló hőmérséklete (csak AF módban)

AUTO
O / RIDE

Err

Ideiglenes hőmérséklet felülírás

Set
Schedule

Érintse meg és megkezdéséheti a termosztát programozását

A padló szenzort nem érzékeli a termosztát

Heating
Mode

Érintésre váltogathat köztük

A menü felépítése
és kapcsolja ki a termosztátot majd a Set Menu gombot nyomja meg

Nyomja meg
Amikor előtünik a 01 menü nyomja a

Menü #

01

Next

vagy

vagy Previous gombokat és válasszon menüt. A

-al lehet finomítani. A

Done

Magyarázat

Jellemzők

Beállítás a

Eza termosztát lehetőséget biztosít 3 működési módra:
A model: csak levegő , a termosztátba beépített szenzorral
AF model: levegő & padló, külső és belső szenzorral
F model:
csak padló , külső NTC szenzorral

Érzékelő kiválasztása

- t megnyomva lehet rögzíteni

és

gombokkal

A, AF, F

Kapcsolás előtti különbség fokokban. Az gyári beállítási érték 1 ° C, ami azt jelenti, a ter-

02

mosztát bekapcsolja a fűtést 0,5 ° C-kal a beállított hőmérséklet alatt, és ki kapcsolja a 0,5

Kapcsolási diferencia

1 °C, 2°C....10°C ( 1°C gyári beállítás)

° C-kal a beállított hőmérséklet felett. Ha a külömbség a 2 °C, akkor a fűtés bekapcsol1 °
C-kal a beállított hőmérséklet alatt, és kikapcsolja1 ° C - kal abeállított hőmérséklet felett

03

Belső érzékelő kalibrálása

A belső érzékelő alapján leolvasott hőmérséklet kalibrálása -ha a kijelzett érték nem eggyezik a valóssal

04

A külső (NTC)érzékelő kalibrálása

A kűlső érzékelő alapján leolvasott hőmérséklet kalibrálása -ha a kijelzett érték nem eggyezik a valóssal

05

Maximális padlóhőmérséklet

Ennek a célja, hogy megvédje a padlót a magas hőmérséklettől. (AF típus esetén)

06

Háttérvilágítás bekapcsolása-idő

A háttérvilágítás bekapcsolási idejét, amikor a képernyő felülete meg van nyomva.

10, 20,30,40,50,60 mp. 30 mp gyári beállítás

07

Hőmérséklet formátum

Lehetőség arra, hogy a hőmérsékletet ° C vagy ° F mutassa

C / F

08

Óra formátuma

Kiválaszthatja az órát, a12 vagy 24 órás kiszerelésben

24H / 12H

09

Fagyvédelem

A célja, hogy elkerüljük a hőmérséklet 5 ° C alá sülyedését

ON = bekapcsolva; OFF = kikapcsolva

10

5+2 / 7 Napi üzemmód

Ez lehetővé teszi, hogy a program 5 napon át egyforma legyen, majd a hétvégi 2 napon más,
vagy mind a 7 nap ugyanaz a program, vagy akárkülön-külön a 7 nap

5 2 = 5+2 nap programozható

11

Nyomó gombok hangja

12

Szoftver verzió

0 °C gyári beállítás -5°C ~ +5°C
0 °C gyári beállítás -5°C ~ +5°C
40 °C gyári beállítás 20°C ~ 40°C a beállítási tartomány

24 óra a gyári beállítás

7 = 7 nap programozható (gyári beállítás)

ON = hang bekapcsolva; OFF = hang kikapcsolva

Válassza ki, hogy az LCD képernyő érintésekor legyen, vagy ne hallható hang

Megtekinthető a jelenlegi szoftver verzió

Csak infójellegű

13, 14 Rejtett menü - nyomja meg és tartsa az “OFF“ ikont 5 másodpercig a készenléti állapotban, és átállíthatja a szoba min. és max. hőmérsékletét

Az óra és a hét napjainak a beállítása
Ez a termosztát fel van szerelve egy valós idejű órával. Fontos, hogy a beállított idő és a nap pontos legyen, ha azt óhajtja, hogy a programozott esemény jó időben induljon. Kövesse az alábbiakat
1) Érintse meg az idő ikont, majd

vagy

2) Érintse meg a képernyőt. A

és

az idő beállításhoz. Tartsa nyomva a
gomb válthatja a napot. A

Done

vagy

és gyorsabban vált az idő. Nyomja a

Done

gombot a rögzítéshez és a kijövetelhez

gombot nyomva rögzítjük és kijövünk.

Válassza ki a kívánt üzemmódot
Auto - Automatikus üzemmódban a termosztát végrehajtja az előre beállított programot. A programok beállításhoz lásd a 2. oldalon a lévő leírást
Az automatikus üzemmód mellett még 3 extra manuális módra van lehetőség azaz, a

, mindegyik kézi üzemmód a felhasználó által beállított hőmérséklet tartja meg.

- Komfort hőmérsékleti mód, ha a legmagasabb hőmérséklet szeretné elérni, ez az a módszer amire szükség lesz, ha a helyiség szeretné befűteni. A gyári beállítás 22 ° C .
- Gazdaságos hőmérsékleti mód, a legalacsonyabb hőmérséklet, amely alá nem akarja engedni a szoba hőmérsékletét, amikor a szoba nincs használatban. A gyári beállítás 16 ° C.
- Szabadságos üzem mód, a legalacsonyabb hőmérséklet, amely alá nem akarja engedni a padló hőmérsékletét. A gyári beállítás 10 ° C.
Ha az értékeket változtatni szeretné, érintse meg a képernyőt a temp-et. A

vagy

gombokkal állíthatja be az óhajtott hőmérsékletet. A

Lásd a hátoldalon további beállítások leírását.

Done

gomb rögzít és kijön.
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Pénzt spórolhat ha jól beállítja a működési programokat.
Ezt a termosztátot programozhatja külön-külön a hét minden napjára. Minden nap 4 időperiódusra és hőmérsékletre osztható.

Program

Kezdési idő

Részletes magyarázat

1

Ébredés 07:00

22 °C

Állítsa be az idő periódust és a hőmérséklet amelyiken szeretne ébredni és amilyent szeretne a délelőtt folyamán, amíg elmegy otthonról.

2

Munka

09:30

16 °C

Állítsa be az idő periódust és a hőmérséklet amilyenen szeretné tartani a lakást amíg nincs otthon.

3

Haza

16:30

22 °C

Állítsa be az idő periódust és a hőmérséklet ahogy szeretné, hogy legyen az este folyamán, amíg lefekszik.

4

Alvás

22:30

16 °C

Állítsa be a lefekvési időt, az alvás alatti kivánt hőmérséklet (ez általában egy kellemes és energiatakarékos hőmérséklet).

Érték

Fent a gyárilag beállított programok vannak, de ha változtatni akarja, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket.

A 7 napos programozási mód
1.

A

2.

A

Set
Schedule

és

Az 5 +2 napos programozási mód

ikont nyomja meg és nap villogni kezd.
ikonnal állíthatja be a napot amikor indítani kívánja a programot,

Set
Schedule

1.

A

2.

A

és

állíthatja be a napot. Ébredés (Hétfő-Péntek), majd nyomja a

3.

A

és

állíthatja be a hőmérsékletet erre az időszakra, majd nyomja

ikont nyomja meg és nap villogni kezd.
Next

vagy azt a napot amikorra tervezi az eseményt / programot.
(Nyomja meg

All Days

újra

3. Nyomja a
4.

All Days

4.

ha törölni akarja.)

és

ikonnal lehet az 1-es program kezdési idejét beállítani

Next

Állítsa be az időt és a hőmérsékletet a következő időszakra (Kilép).
Ismételje meg a 2. és 3. lépést a hét minden napjának időperiódusaira

ikont és megjelenik az 1-es Program ( ) és az idő elkezd villogni.

Next

A

ikont, ha a hét minden napját választja, majd

5. Nyomja a

Next

ikont a váltáshoz a hétvége (szombat-vasárnap) beállításához.

DONE

ikonnal rögzítjük a és kijövünk.

az aktuálisan kiválasztott nap vagy napokra

5.
6.

Nyomja a Next
A

ikont és az LCD képernyőn a hőmérséklet el kezd villogni.

6.
és

1 - 5 Napok , utal a hétköznapokra (hétfőtől péntekig)
6 - 7 Napok, utal, a hétvégére (szombat és vasárnapra)

ideje alatt.

7.

A

gombokkal állítható a hőmérséklet az 1-es program

Nyomja a

ikont és az LCD képernyő a 2 programot fogja matatni és az idő kezd
Next

villogni, jelezve a nap második eseményt amit programozhat.

8.

Ismételje meg az 4,5,6 lépéseket a többi programnál. Majd

DONE

ikonnal rögzíti és kilép

Megjegyzés: A beállítás alatt, nyomja meg Delete

ikont (ha látható) és törli a beavatkozást

és a termosztát az előzőleg beállított programot fogja müködtetni,

Megjegyzés: Ez gyorsabb programozni ugyanazt a menetrendet az egész hétre, majd a
átállítani a kivételes napot.

addig amig elkezdődik a következő program.

A billentyűzet lezárása
A billentyűzet lezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a kijelző bal alsó sarkát és megjelenik ez a szimbólum.

A feloldásához, ismételje meg a fenti lépéseket.

A gyári beállítás visszaállítása
Kiapcsolt termosztátnál, nyomja meg és tartsa nyomva a bal felső sarokben a kijelzőt 5 mp-ig, amíg látható RESET a képernyőn.

Ideiglenes hőmérséklet felülírás
Érintse meg a hőmérséklet a kijelzőn, és ez villogni kezd. Beállítás a

és

gombokkal történik A DONE

megnyomásával hagyjuk jóvá és megjelenik “O/RIDE” az LCD-n. A termosztát fent

fogja tartani a beállított hőmérsékletet a következő programozott eseményig. Az ideiglenes felülírás törléséhez nyomja meg a

Run
Schedule

ikont.

Telepítés és vezetékezés

2

1
Óvatosan válassza le a termosztát első felét a hátlaptól egy
kis lapos fejű csavarhúzóval a termosztát alsó oldalán lévő
nyiláson keresztül.

4
Csavarozza a termosztát hátlapját a beépített dobozhoz.

3

Óvatosan húzza ki a csatlakozó szalagot ,
amely a termosztát első feléhez van bekötve

Helyezze a termosztát első felében valami
biztonságos helyre. Folytassa a szerelést az alábbi
diagramok szerint.

5
Csatlakoztassa be a termosztát szalagkábelét
és kattintsa össze a két felet

Ezt a terméket csak szakképzett
vilanyszerelő szerelhetei be.

.

