
Termosztát használati utasítása
HU

A programok/üzemmódok/beállítások magyarázata:

P1 – Alacsonyabb éjszakai hőmérséklet (éjszakai fűtés)
P2 – Programok

Manuális program (ugyanúgy működik, mint a radiátor első 
bekapcsolásakor – 1. lépés)

1. lépés A radiátor első bekapcsolása

Kövesse az alábbi lépéseket a radiátor első bekapcsolásakor, 
vagy egy esetleges áramszünet utáni visszaállításkor.Így 
kalibrálhatja és állíthatja vissza a beállításokat.

1.      Csatlakoztassa a radiátort egy fali csatlakozóaljzathoz.
2.      Kapcsolja be a radiátort.
3.      Fordítsa el a programválasztót úgy,           hogy a 2 nyíl 
egymás felé nézzen (22°C), és a fény felé mutasson.
4.      Nyomja meg, és 1 másodpercig tartsa benyomva a 
programválasztót, amíg a fény zölden kezd villogni.
5.      A radiátor beállítása sikeres volt, most már beállíthatja 
akívánt hőmérsékletet.

Ezzel a folyamattal minden más beállítást alaphelyzetbe állít. Használata akkor célszerű, ha 
példáuláramszünet volt, vagy törölni szeretné az éjszakai fűtési programot.

Áramszünet

Áramszünet esetén a radiátor megjegyzi az áramszünet előtt beállított értékeket(hőmérsékletet). Amint ismét 
feszültség alá kerül, megkezdi a fűtést. A hőmérséklet változása eseténa fény pirosan villog       , ezzel jelezve, hogy 
áramszünet van.
A hőmérséklet beállításához kövesse az 1. lépés - A radiátor első bekapcsolása elnevezésű fejezet utasításait.Ha a 
radiátort hosszabb ideig ki van kapcsolva (például nyáron), a fény pirosan villog, amikor a radiátort ismét bekapcsolja –   
      kövesse az 1. lépés utasításait.

Gyerekzár

A termosztát (programválasztó) lezárható, így megakadályozhatja, hogy a gyerekek vagy más illetéktelen személyek 
módosítsák a radiátor beállításait és a hőmérsékletet.

A gyerekzár aktiválása

1.      Állítsa a programválasztót a kívánt hőmérsékletre (például 22°C).
2.      Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a programválasztót, amíg a fény pirosan kezd villogni.
3.      A fény pirosan villog, ha itt elforgatja a programválasztót. Nem módosíthatja a hőmérsékletet.

A gyerekzár kikapcsolása

1.      Állítsa úgy a programválasztót, hogy a nyilak egymás felé nézzenek (láthatóak legyenek a szimbólumok), 
mint a radiátor bekapcsolásakor.
2.      Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa benyomva a programválasztót, amíg a fény zölden kezd villogni.
3.     A gyerekzár kikapcsolásakor a radiátor 22°C fokon fűt. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Hold 1 sec.



P1 program – Alacsonyabb éjszakai hőmérséklet (éjszakai fűtés)

A P1 program bekapcsolásával 7 órán keresztül a hőmérséklet automatikusan 5 °C fokkal alacsonyabb lesz. 

Megjegyzés: a programot akkor kell aktiválni, amikortól alacsonyabb hőmérsékletet szeretne, például este 11 órakor.A 

P1 programot akkor kell aktiválni, amikortól szeretné az alacsonyabb éjszakai hőmérsékletet. Ha a P1 program aktív, 

akkor este vagy az éjszaka során automatikusan bekapcsol a hőmérséklet csökkentése.

Ha azt látja a program bekapcsolásakor, hogy a zöld és a piros fény villog,             az éjszakai fűtés kezdési időpontja 

még nem lett megadva.

A P1 éjszakai fűtés program aktiválása

1.      A programot akkor kell aktiválni, amikortól alacsonyabb hőmérsékletet szeretne (például 22:30-kor).
2.      Forgassa a programválasztót a P1 állásba (P1 - mutasson a fény felé)
3.      Egyszer nyomja meg a programválasztót. Zöld fény villog, ha az idő nincs megadva! 
4.      Nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa benyomva a programválasztót, amíg a fény zölden kezd villogni.
5.      Forgassa a programválasztót a kívánt hőmérsékletre (22 °C fok), majd nyomja meg a kiválasztás 
megerősítéséhez.

A P1 program ezután 7 órán keresztül 22 °C fokról 17 °C fokra csökkenti a hőmérsékletet. 7 óra után a radiátor 22°C 
fokra fűt fel.
Ha a beállított éjszakai mód közben módosítja a hőmérsékletet, akkor a program a legutoljára beállított hőmérsékletet 
csökkenti 5°C fokkal.
Ha például nem 22°C fokra, hanem 20°C fokra van szüksége, azt is könnyedén beállíthatja (Ekkor a csökkentett 
éjszakai hőmérsékletet csökkenti a program, tehát ebben az esetben 15°C fokra áll be).

P1 – Alacsonyabb éjszakai hőmérséklet (éjszakai fűtés) program kezdési idejének módosítása

1.      A program az éjszakai fűtés program kezdési időpontjában, például este 10-kor ismét elindul
2.      Az éjszakai fűtés aktiválásához kövesse a 2 - 5 lépéseket.

Manuális üzemmód

A manuális üzemmód aktiválásakor a kívánt hőmérsékletet a programválasztó elforgatásával állíthatja be.
A radiátor akkor kezdi meg a fűtést, amikor a piros fény világít. Amikor a zöld fény világít, a helyiség hőmérséklete 
elérte a beállított értéket.
 
1.  Forgassa a programválasztót a kéz szimbólumra       , majd nyomja meg egyszer a program megerősítéséhez.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Állítsa be az éjszakai fűtést és/vagy 5°C fokra a hőmérsékletet, ha a radiátort 
nyaralóban használja, és nem akarja, hogy a víz megfagyjon a csövekben.

Nyitott ablak üzemmód

Alapértelmezetten ez a beállítás ki van kapcsolva. Az opció beállításakor a radiátor érzékelni fogja, ha nyitva van az 
ablak (érzékeli a hirtelen hőmérsékletváltozást).A radiátor automatikusan fagyvédelem üzemmódba kapcsol (7°C), 
amikor érzékeli, hogy nyitva van egy ablak. Amikor bezárják az ablakot – például, ha a zónahőmérséklet emelkedni 
kezd – a radiátor automatikusan visszakapcsol a korábban beállított hőmérsékletre.

Nyitott ablak üzemmód aktiválása / kikapcsolása

1.     Forgassa a programválasztót a kéz szimbólumra       , és nyomja meg a megerősítéshez.2. Forgassa a 
programválasztót 13°C fokra.
3.     Állapot – 1 másodpercig tartsa nyomva a programválasztót kétszer egymás után – a zöld fény villogni kezd.
        a. A nyitott ablak üzemmód aktiválva van – A zöld fény világít.
        b. A nyitott ablak üzemmód nincs aktiválva – Apiros fény világít. 
4.     A nyitott ablak üzemmód ki- vagy bekapcsolása
        a. Kikapcsoláshoz forgassa a programválasztót balra – A LED pirosra vált – A megerősítéshez nyomja meg a  
        programválasztót. 
        A zöld fény villog. 
        b. Bekapcsoláshoz forgassa a programválasztót jobbra – A LED zöldre vált – A megerősítéshez nyomja meg a  
        programválasztót. A zöld fény villog.
5.     A kívánt hőmérsékletet a funkció be- vagy kikapcsolt állapotában is be lehet állítani.



A radiátor gyári beállításainak visszaállítása

Ezekkel a lépésekkel visszaállíthatja a radiátor gyári beállításait (programok és üzemmódok), így úgy állíthatja be, 
mintha új volna.

Gyári beállítások

1.     Forgassa a programválasztót a kéz szimbólumra, és nyomja meg a megerősítéshez.
2.     Forgassa a programválasztót 11°C fokra.
3.     1 másodpercig tartsa nyomva a programválasztót kétszer egymás után – A zöld és a piros fény villogni kezd.
4.     Nyomja meg, és 3 másodpercig tartsa lenyomva a programválasztót, amíg a zöld fény villogni kezd.

A radiátor így visszaáll a gyári beállításokra.
A radiátor beállításához kövesse a használati utasítás 1. lépés című fejezetében leírtakat.

P2 program – Napi/Heti program

Egyedi programot / hőmérsékletet állíthat be egy-egy napra vagy hétre.

P2 program aktiválása – Válassza ki a Napi vagy Heti üzemmódot

1.     Forgassa a programválasztót a P2 állásba (a P2 mutasson a fény felé)
2.     Nyomja meg a programválasztót 1 másodpercen belül kétszer. A zöld fény villog.
3.     Válassza ki a Napi vagy Heti üzemmódot.
        a. A HETI ÜZEMMÓD kiválasztásához forgassa a programválasztót BALRA. – 
        b. A NAPI ÜZEMMÓD kiválasztásához forgassa a programválasztót JOBBRA. –
4.     A választás megerősítéséhez nyomja meg a programválasztót egyszer (Napi vagy Heti) – A választást villogó zöld 
fényjelzés igazolja vissza. 

Idő és hőmérséklet beállítása

Ezeket a lépéseket akkor végezze el, amikor nap közben emelni vagy csökkenteni szeretné a hőmérsékletet.

1.     Válassza ki a kívánt időpontot (például 22:30).
2.     Állítsa a programválasztót a kívánt hőmérsékletre (például 18°C – éjszakai hőmérséklet).
3.     Nyomja meg a programválasztót 1 másodpercen belül kétszer. – A zöld fény villogása erősíti meg a beállítást.

Ezzel beállította az időt és a hőmérsékletet, így az adott időpontban a radiátor minden nap a beállított hőmérsékletre fűt.

1.     Adjon meg egy új hőmérsékletet a kívánt időpontra vonatkozóan (például 6:30-ra).
2.     Állítsa a programválasztót a kívánt hőmérsékletre (például 22°C).
3.     Nyomja meg a programválasztót 1 másodpercen belül kétszer. – A zöld fény villogása erősíti meg a beállítást.

Ismételje meg a fenti lépéseket, és állítsa be az összes kívánt időpontot, illetve a hozzájuk tartozó hőmérsékletet a 
Napi vagy Heti üzemmódban.

Amikor a program aktív, a beállított időszakokban a radiátor a beállított hőmérsékletekre fűt, függetlenül attól, hogy a 
programválasztón milyen hőmérséklet olvasható, hacsak más programot nem választ, vagy ki nem kapcsolja a 
programot.

A mentett programbeállítások törlése

1.     Forgassa a programválasztót a P2 állásba (a P2 mutasson a fény felé). 
2.     3 másodpercig tartsa nyomva a programválasztót – A zöld fény villogása erősíti meg a beállítást. 
3.     A zöld és a piros fény is villog, ha egy beállítást sem mentett el.

Ezzel megtörténik a P2 beállítások törlése.
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