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NAČIN DOM (HO): 
Nastavitev nočnega znižanja temperature 

Ko želite nastaviti nočno znižanje temperature pritisnite in 

držite gumb  več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat 

utripnil znak h (hours), nato bo začel utripati znak . Z 

gumboma  in  izberite trajanje obdobja znižane 

temperature (izberite število ur). Ko je trajanje obdobja 

določeno ga potrdite s pritiskom na gumb . Trikrat bo 

utripnil znak ˚C, nato bo začela utripati temperatura 17(˚C). Z 

gumboma  in  izberite želeno znižano temperaturo. 

Izbiro potrdite s pritiskom na gumb . V potrditev, da je 

obdobje znižane temperature aktivirano se bo prikazala 

signalna lučka . Obdobje znižane temperature bo trajalo 

število ur, ki ste jih določili, nastavitev se bo kontinuirano 

ponavljala vsak večer. 

 

Nastavitev dnevnega znižanja temperature 

Ko želite nastaviti dnevno znižanja temperature pritisnite in 

držite gumb  več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat 

utripnil znak h (hours), nato bo začel utripati znak . Z 

gumboma  in  izberite trajanje obdobja znižane 

temperature (izberite število ur). Ko je trajanje obdobja 

določeno ga potrdite s pritiskom na gumb . Trikrat bo 

utripnil znak d, nato se bo pojavila naključna številka. Z 

gumboma  in  vnesite na kateri dan v tednu 

nastavljate obdobje (1 – ponedeljek, 2 – torek, …) in izbiro 

potrdite s pritiskom na gumb . Trikrat bo utripnil znak ˚C, 

nato bo začela utripati temperatura 17(˚C). Z gumboma  

in  izberite želeno znižano temperaturo. Izbiro potrdite s 

pritiskom na gumb . V potrditev, da je obdobje znižane 

temperature aktivirano se bo prikazala signalna lučka . 

Obdobje znižane temperature bo trajalo število ur, ki ste jih 

določili, nastavitev se bo kontinuirano ponavljala vsak dan 

med tednom, medtem ko se obdobje znižane temperature ne 

bo izvajalo ob sobotah in nedeljah. 

NAČIN PISARNA (OF): 
Za izbiro pisarniškega načina delovanja pritisnite in držite 

gumb  ter hkrati pritisnite in držite gumb  več kot pet 

sekund, dokler se ne pojavi znak OF. Nato se na ekranu 

prikaže 20(˚C). 

 

Nastavitev znižanja temperature 

Tri ure preden običajno zapuščate prostor (pisarno) pritisnite 

in držite gumb  več kot pet sekund. Na ekranu bo trikrat 

utripnil znak h (hours), nato se bo pojavil znak 12. Z 

gumboma  in  izberite trajanje obdobja znižane 

temperature (izberite število ur). Izbiro potrdite s pritiskom na 

gumb  (Opomba – obdobje znižane temperature se bo 

začelo 3 uri po potrjeni nastavitvi). Trikrat bo utripnil znak d, 

nato se bo pojavila naključna številka. Z gumboma  in  

vnesite na kateri dan v tednu nastavljate obdobje (1 – 

ponedeljek, 2 – torek, …) in izbiro potrdite s pritiskom na 

gumb . Trikrat bo utripnil znak ˚C, nato bo začela utripati 

temperatura 16(˚C). Z gumboma  in  izberite želeno 

znižano temperaturo. Obdobje želene temperature bo trajalo 

naslednje tri ure, nato se bo avtomatsko vklopilo obdobje 

znižane temperature 

 

Podaljšanje delovnega dne 

Kadar se v prostoru (pisarni) zadržite dlje kot ob času, ko je 

nastavljen začetek obdobja znižane temperature, lahko 

nastavitev tega obdobja preprosto prestavite. Pritisnite in 

držite gumb  več kot pet sekund. Normalna želena 

temperatura se pojavi na ekranu, signalna lučka  se 

pojavi in signalna lučka  začne utripati. Na ta način začne 

delovati obdobje normalne želene temperature, ki traja 

naslednjih pet ur. 
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NASTAVITVE IN KARAKTERISTIKE: 
24 urna varnostna nastavitev ob izpadih elektrike 

Kadar je nastavljena avtomatska znižana temperatura in 

pride do izpada električne energije, ki traja dlje kot 24 ur, bo 

termostat avtomatsko prešel na najnižjo uporabljeno 

nastavljeno temperaturo. V potrditev, da je prišlo do daljšega 

izpada električne energije bo začel utripati celoten ekran. V 

tem primeru je potrebno znova zagnati nastavitve znižane 

temperature, medtem ko se nastavitve kalibracije ohranijo 

tudi v primeru daljših izpadih električne energije. 

 

Hitra nastavitev znižanja temperature 

Nočno znižanje temperature nastavite s pritiskom na gumb 

. Dnevno znižanje temperature nastavite s pritiskom na 

gumb . Temperatura bo znižana na želene nastavitve za 

izbrano obdobje. Nastavitev se bo avtomatsko ponavljala ob 

enakem času vsak teden. 

 

Pisarniška funkcija (OF) 

Aparat in termostat sta primerna za uporabo v pisarnah in 

podobnih prostorih. Pisarniška funkcija (OF) omogoča 

znižanje temperature ob želeni uri med tednom in celoten 

vikend. 

 

Zaklepanje termostata (Child lock) 

Termostat lahko zaščitite pred neželenimi nedovoljenimi 

posegi v nastavitve. Zaklepanje aktivirate z istočasnim 

pritiskom na gumba  in , ki ju držite dokler se ne pojavi 

znak - -. Postopek ponovite za odklepanje termostata. 

 

Občasna prestavitev obdobja znižane temperature 

Preprosto lahko nastavite želeno trenutno temperaturo tudi v 

obdobjih aktiviranega znižanja temperature, brez da bi to 

vplivalo na siceršnjo nastavitev le-teh. V tem primeru bo 

celotno obdobje znižane temperature nastavljena želena 

temperatura. 

 

Spreminjanje časov in nastavitev obdobij znižanj 

temperature 

Spreminjanje časov in temperatur v obdobjih znižane 

temperature je možno samo z ponovnim zagonom teh 

nastavitev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajno odstranjevanje nastavitev obdobij znižane 

temperature 

Za izbris obdobij znižane temperature pritisnite in držite 

gumba  in  dokler se njuni lučki ne ugasneta. Kadar 

imate vzpostavljene nastavitve pisarniškega načina pritisnite 

in držite gumb  dokler lučka ne ugasne. 

 

Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve 

Ugasnite aparat s pritiskom na glavno stikalo OFF. Pritisnite 

in držite gumb  medtem ko znova prižgete aparat. Dalje 

držite gumb  naslednjih 20 sekund, dokler se na ekranu 

ne pokaže znak rE. Spustite gumb  in v kratkem se bo 

prikazal znak 20(˚C). 

 

Indikator znižanja temperature 

Med obdobjem znižane temperature bosta počasi utripala 

znaka  ali . Kadar znaka ne utripata to nakazuje, da 

obdobje znižane temperature trenutno ni vzpostavljeno, 

vendar je nastavljeno na želen čas dneva. 

 

Kalibracija (Namen – da se prepričate, da prikazana 

temperatura na ekranu sovpada s temperaturo v 

prostoru) 

Kadar menite, da prikazana temperatura na termostatu ne 

sovpada s temperaturo v prostoru lahko termostat kalibrirate. 

Pravilna kalibracija je odvisna od temperature v prostoru, ki 

nato jo regulirate s temperaturo na termostatu. Na 

termostatu nastavite takšno temperaturo, da se pojavi rdeča 

lučka (grelec dela). Sedaj morate napravo nekaj časa pustiti 

v nespremenjenem delovanju (ne spreminjajte temperature), 

priporočeno obdobje je 24 ur, pri čemer naj bodo vrata in 

okna zaprta, da ne bo prihajalo do nihanj temperature v 

prostoru. Nato pritisnite in drite gumb  in enkrat pritisnite 

gumb , nato spustite gumb . Trikrat bo utripnil znak ˚C 

in prikazala se bo nastavljena temperatura v prostoru. Z 

gumboma  in  vnesite točno temperaturo, kot je 

izmerjena temperatura v prostoru in nastavitev potrdite s 

pritiskom na gumb . Na termostatu se bo sedaj prikazala 

nastavljena temperatura , ki bo sovpadala z dejansko 

temperaturo v prostoru. Morda bo potrebno ponoviti 

postopek kalibracije, da bo dosežena popolna korelacija med 

želeno in dejansko sobno temperaturo. 


