
Használati utasítás 
Vezeték nélküli termosztát 

1. MŰKÖDÉSI ELV

A vezeték nélküli termosztát az elektromos 
fűtőberendezések automatikus vezérlésére 
szolgál és 2 komponensből áll: a távvezérlő 
beépített hőmérséklet-érzékelővel és a 
dugaszolható egységgel. 
Automatikusan bekapcsolja / leállítja a 
fűtőberendezéseket a célhőmérséklet 
beállításánál, hogy stabil szobahőmérsékletet 
biztosítson a kényelem és az 
energiatakarékosság érdekében. 

2. RÉSZLETES LEÍRÁS 

Távvezérlő (termosztát szabályozó) 
Hőmérsékletterjedelem: 
0-60 55° C /32-140°F 
Eloszlás: 
+/-1 °C/°F 
Töltöttség: 
2 elem AAA*1,5 V 
Max terjedelem: 
40 m nyíltterepen 
Frekvencia átvitel: 
433,92 MHz 
Méretek: 
125x44x26mm 
Súly: 
60 g 
Csatlakozó dugóalj 
Max. működési feszültség/Frekvencia  230 
V/50Hz 
Maximum áram/töltöttség: 
16A/3680W 
Méretek: 
102x53x71 mm 
Súly: 
120 g 

3. LEÍRÁS

Termosztát - Távvezérlő 

1. Zöldjelzőfény
2. Működési módkijelző:
-BE/KI állapot 
- Hő szimbólum kijelző 
- Alacsonytöltöttség figyelmeztetés (2,6V alatt) 
3. LED hőmérsékletkijelző °C/°F
4. LED télhőmérséklet °C/°F
5. +/BE kapcsoló:
- Célhőmérséklet beállítása (+) 
- MINDIG BE mód. 
6. KI Kapcsoló:
- Célhőmérséklet beállítása (-) 
- MINDIG KI Mód 
Az  6-os gombok 3 másodpercig együtt 
nyomva vált a °C és °F között 

7. Vörös LED jelzőfény a LOGO jel alatt
8. Dugóalj
9. Beszabályozó jel
10. Gyermekvédelmi csatlakozó

5. AUTO KÓDOLÁS 

Miután a csatlakozó dugóalj az elektromos 
hálózathoz csatlakozik, a piros LED 7. 
jelzőfény villog, jelezve, hogy a készülék 
Autókódolás üzemmódban van: 
- ha nem érzékeli a távoli termosztát 
vezérléséből származó jeleket, 2 percig villog, 
majd kilép a kódolási eljárásból; 
- ha képes érzékelni a továbbított jelet, a 
működés zavartalan lesz. Ez azt jelenti, hogy 
a kódolás sikeres volt. 
* Memóriafunkció
Minden beállítás azután is megmarad, ha a 
tápellátás ki van kapcsolva. Tartalmazza a cél 
hőmérséklet beállításokat, a °C/°F 
szimbólumot. 

6. AUTOMATA MŰKÖDÉS 

Nyomja meg a 5- vagy 6-osgombot a cél 
hőmérséklet beállításához. 
Ha a célhőmérséklet magasabb, mint az 
aktuális hőmérséklet ( Fig 1.) 
1. Az adó elküldi a parancsokat, hogy
bekapcsolja az összes csatlakoztatott aljzatot. 
2. Az LCD kijelzőn az ON jellátható.
3. A piros LED kijelző világít.
4. A csatlakoztatott fűtőkészülékek
működőképes állapotban melegíteni fognak. 

A fűtőkészülék működése közben a jelenlegi 
hőmérséklet növekszik, és megközelíti a 
célhőmérsékletet (Fig 2.) 
1. Az adó elküldi a kikapcsolási parancsokat
az összes csatlakoztatott fűtőberendezésnek. 
2. Az LCD kijelzőn a KI jellátható.
3. A piros LED 7 jelzőkikapcsoltállapotban van.
Ha az aktuálishőmérséklet 1 ° C-kal csökken, 
bekapcsolási parancsot küld, hogy újra 
bekapcsolja az összes csatlakoztatott 
fűtőberendezést. 
Tehát a szobahőmérséklet marad a két érték 
között: 
Célhőmérséklet -1 </= Szobahőmérséklet 
</=Célhőmérséklet 
* A távadó 20 másodpercenként érzékeli a
hőmérsékletet és továbbítja a jelet, ezért 
bizonyos késleltetés fordulhat elő, ha a 
készülék automatikus üzemmódban van. 

7. MINDIG ON/BE ÜZEMMÓD 

Használja ALWAYS ON funkciót, ha a 
fűtőkészülékek folyamatos üzemelése 
szükséges. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva az 5-ös 
gombot 3 másodpercig, hogy az ALWAYS 
ON/MINDIG BE módba kapcsoljon, a 
célhőmérséklet eltűnik, az ON szimbólum 
jelenik meg (Fig3.) 
Visszatérés az automatikus működéshez 
üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva 
az 5-ös gombot 3 másodpercig. 

8. MINDID OFF/KI ÜZEMMÓD 

Az összes csatlakoztatott melegítő 
kikapcsolásához tartsa lenyomva a 3. gombot 
3 másodpercig, hogy az ALWAYS OFF módba 
váltson. KI jelzés jelenik meg, és csak az 
aktuális hőmérséklet jelenik meg (Fig 4.) 

Auto üzemmódba visszatéréshez nyomja meg 
és tartsa lenyomva a 6-os gombot 3 
másodpercig. 

9. GARANCIA

Eladó:________________________________ 
A garancia kiállítója:_____________________ 
Vevő:________________________________ 

  (A vásárló teljes neve, vagy cégnév) 
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