
OTTHON MÓD (HO):
Az éjszakai hőmérsékletcsökkentés indítása
A hőmérsékletcsökkentés funkció elindításához este nyomja 
meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.
A h (óra) felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a 7-es 
szám folyamatosan villogni kezd. A  vagy  gomb 
segítségével válassza ki a hőmérsékletcsökkentés időtar-
tamát. A kiválasztást követően a megerősítéshez nyomja 
meg röviden a  gombot.
A °C felirat háromszor felvillan, majd a 17 (°C) folyama-
tosan villogni kezd. A  vagy  gomb segítségével vá-
lassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletcsökkentés 
időtartamára. A kiválasztást követően a megerősítéshez 
nyomja meg röviden a  gombot.
A  lámpa lassan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a hő-
mérsékletcsökkentés funkció aktív. A rendszer az Ön által 
megadott időtartamig fogja lecsökkenteni a hőmérséklete, 
és ezt minden este megismétli.

A nappali hőmérsékletcsökkentés indítása
A hőmérsékletcsökkentés elindításához a megfelelő 
időpontban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva 
a  gombot. 
A h (óra) felirat háromszor felvillan, majd a 5-es szám fo-
lyamatosan villogni kezd. A  vagy  gombbal válassza 
ki a hőmérsékletcsökkentés időtartamát. A kiválasztást kö-
vetően a megerősítéshez nyomja meg röviden a  gombot.
A d (nap) felirat háromszor felvillan, majd egy véletlenszerű 
szám jelenik meg a kijelzőn. A  vagy  gomb segítségé-
vel írja be az adott nap számát (pl. hétfő = 1 stb.). A megerősí-
téshez röviden nyomja meg a  gombot.
A °C felirat háromszor felvillan, majd a 17 (°C) folya-
matosan villogni kezd. A  vagy  gomb segítségével 
válassza ki a preferált hőmérsékletet. A megerősítéshez 
röviden nyomja meg a  gombot.
A  lámpa lassan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy 
a hőmérsékletcsökkentés funkció aktív. A rendszer a 
kiválasztott időtartamra lecsökkenti a hőmérsékletet. A 
rendszer ezt a műveletet a hét minden napján elvégzi, de a 
szombat és a vasárnap változatlan marad.

IRODA MÓD (OF): 
Az iroda módba való belépéshez nyomja le és tartsa le-
nyomva a  gombot, és nyomja le a  gombot legalább 5 
másodpercig, míg az OF felirat villogni nem kezd és a 20 
(°C)  meg nem jelenik a kijelzőn.
A hőmérsékletcsökkentés funkció indítása
Három órával azelőtt, amikor általában elhagyja az irodát 
nyomja meg és öt másodpercig tartsa lenyomva a  gom-
bot (pl. 14:00 – 2 PM). 
Ekkor a h (óra) felirat háromszor felvillan a kijelzőn, majd a 
12-es szám villogni kezd. A  vagy  gomb segítségével 
válassza ki az órák számát, hogy mennyi ideig tartson a 
hőmérsékletcsökkentés funkció. A megerősítéshez röviden 
nyomja meg a  gombot. (Ne feledje! A hőmérsékletcsök-
kentés három óra után kapcsol be.) 
A d (nap) felirat háromszor felvillan, majd egy véletlenszerű 
szám jelenik meg a kijelzőn. A  vagy  gomb segítségé-
vel írja be a megfelelő napot (Hétfő = 1 stb.). A megerősítés-
hez röviden nyomja meg a  gombot. 
A cL (nap időpontja) felirat háromszor felvillan, majd a 16 
jelenik meg a kijelzőn. A  vagy  gomb segítségével 
válassza ki a nap legközelebbi egész óráját. A megerősítés-
hez röviden nyomja meg a  gombot.  
A °C felirat háromszor felvillan, majd a 16 jelenik meg a 
kijelzőn. A  vagy  gomb segítségével válassza ki a 
preferált hőmérsékletet. A megerősítéshez röviden nyomja 
meg a  gombot. 
A komfort hőmérséklet három órán át fog tartani a hőmér-
sékletcsökkentési időtartam automatikus bekapcsolásáig. 
(Pl. ha a  gombot 14:00 – 2 PM időpontban nyomja meg – 
akkor a hőmérsékletcsökkentés 17:00 – 5 PM időpontban fog 
bekapcsolni és a lámpa lassan villogni kezd. A hőmérséklet-
csökkentés előtti három órában a lámpa folyamatosan világít.)

Túlóra 
Túlóra esetén a hőmérsékletcsökkentési funkció felülír-
ható. Nyomja meg és öt másodpercre tartsa lenyomva a 

 gombot. A kijelzőn megjelenik a beállított komfort 
hőmérséklet. A  lámpa folyamatosan világít, míg a 
lámpa folyamatosan villog. A komfort hőmérséklet ezen 
ideiglenes időszaka 5 órán át fog tartani.
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24 órás tartalékáram áramszünet esetére
Ha automatikus hőmérsékletcsökkentés van beprogramozva 
és egy 24 óránál hosszabb áramszünet következik be, a ter-
mosztát a korábban használt legalacsonyabb hőmérséklet-
beállításra áll vissza. A kijelző ekkor villogni kezd és jelzi, 
hogy hosszú ideig tartó áramszünet történt. A hőmérséklet-
csökkentő programot ebben az esetben újra kell indítani.

A hőmérsékletcsökkentés gyorsindítása
A  szimbólummal megjelölt gomb segítségével indítsa 
el az éjszakai hőmérsékletcsökkentés funkciót. A nappali 
hőmérsékletcsökkentés funkciót a  szimbólummal 
ellátott gomb segítségével indíthatja el. A funkciónak 
köszönhetően a hőmérséklet a megadott időre a kívánt 
értékre csökken. Ez a funkció a hét minden napján meg-
ismétlődik. (Az útmutató későbbi részében részletesebben 
ismertetjük.)

Irodai funkció (OF)
A termosztát irodákban és hasonló helyiségekben is használ-
ható. Az iroda funkció (OF - Office Function) segítségével 
éjszakánként és hétvégente is csökkenthető a hőmérséklet.

Gyerekzár
A  és  gombok együttes lenyomásával biztosítható, 
hogy a termosztáttal ne lehessen babrálni. A gombokat 
addig kell lenyomva tartani, míg két kötőjel nem jelenik 
meg a kijelzőn: – –. A termosztát feloldásához ismételje 
meg a fenti műveletet.

Alkalmi hőmérséklet felülírás a hőmérsékletcsök-
kentési időszak alatt
A folyamatban lévő hőmérsékletcsökkentés során, a beál-
lítások folyamatos mentése nélkül bármikor új hőmérsék-
letet állíthat be. Ez a hőmérséklet a hőmérsékletcsökkenté-
si időszak végéig lesz érvényben.

A hőmérsékletcsökkentési időszakok időpontjainak 
és beállításainak módosítása
A hőmérsékletcsökkentési időszak időpontjának és hő-
mérsékletének módosítása csak a hőmérsékletcsökkentési 
program újraindításával lehetséges.

Egy hőmérsékletcsökkentési program ideiglenes 
eltávolítása
Egy hőmérsékletcsökkentési program törléséhez nyomja 
meg és tartsa lenyomva a  gombot (éjszaka) vagy a  
gombot (nappal), míg a lámpa teljesen el nem sötétül. 
Iroda mód esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a  
gombot, míg a lámpa ki nem kapcsol. 

A termosztát visszaállítása a gyári alapértelmezett 
beállításokra
Kapcsolja KI a főkapcsolót. A fűtőegység visszakapcsolása 
közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Tartsa 
lenyomva a  még kb. 20 másodpercig, míg az rE felirat 
villogni nem kezd a kijelzőn. Eressze el a  gombot, egy 
kis idő múlva megjelenik a kijelzőn a 20 fok. Az alapértel-
mezések visszaállításakor a kalibrálás a nulla értékre vált.
A kalibráció beállítása hosszan tartó áramszünet esetén is 
megmarad.

Hőmérsékletcsökkentés kijelzése
A hőmérséketcsökkentési időszak során a  vagy  
lámpa lassan villog. Ha folyamatosan világít, az azt jelzi, 
hogy a funkció jelenleg nem üzemel, de a beprogramozott 
időben be fog kapcsolni.

Kalibráció (annak biztosítása érdekében, hogy a megjelenített 
hőmérséklet megfeleljen a szoba valódi hőmérsékletének)
Amennyiben a szoba valódi hőmérséklete és a termosztát 
által megjelenített hőmérséklet nem egyezik, abban az 
esetben a termosztát kalibrálására van szükség.
Ne feledje! A helyes kalibráció csak a helyiség hőmér-
sékletét szabályozó fűtőegység termosztátjától függ. Ezt 
a piros lámpa rendszeres felvillanása és elsötétülése jelzi. 
Szükség esetén állítsa lefele vagy felfele a termosztátot, 
hogy elindítsa a fűtőegységet.
Ekkor engedélyezze a fűtőegység számára, hogy ugyan-
azon a hőmérsékleten üzemeljen lehetőleg legalább 24 
óráig, miközben a szoba ajtajai és ablakai nyitva vannak. 
Ez lehetővé teszi, hogy a fűtőegység termosztátja egymaga 
szabályozza a szoba hőmérsékletét. 
Tartsa lenyomva a  gombot, majd egyszer röviden 
nyomja meg a  gombot. Engedje el a  gombot. 
A °C felirat háromszor felvillan, majd a beállított hőmér-
séklet megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg és tartsa le-
nyomva a  vagy  gombot, míg a kijelzőn az aktuálisan 
lemért szobahőmérséklet nem jelenik meg. A mentéshez 
röviden nyomja meg a  gombot.
A fűtőegység ekkor ismét megjeleníti a beállított hőmér-
sékletet, majd egy rövid idő után ez meg fog felelni az 
aktuálisan lemért szobahőmérséklettel. Amennyiben szük-
séges, ismételje meg a kalibrációt, hogy a kívánt és a valós 
szobahőmérséklet teljesen megfeleljenek egymásnak.
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