
 
 

 

     DT Digitalni termostat serije 3 

Navodila za uporabo 
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1 Dan 

2 Želena (nastavljena) temp. 

3 Vklop/izklop 

4 Noč 

5 Funkcijska tipka 

6 Dnevno znižanje temperature (5 dni)  

7 Nočno znižanje temperature (7 dni)  

 

 

 

 

 

Kratek opis delovanja termostata DT  

Izbirate lahko med tremi načini delovanja:  

1  HO (Home-Doma) način je primeren za uporabo v domovih. Omogoča vam izbiranje zniževanja temperature ponoči in 
dnevno znižanje temperature med delovnimi dnevi, ki med vikendom temperature ne bo zniževalo.   

2  OF (Office-Pisarna) način je primeren za uporabo v pisarnah ali podobnih prostorih. Omogoča vam možnost zniževanja 
temperature ponoči in od petka popoldan do ponedeljka zjutraj. V primeru da se vaš delavnik podaljša, lahko preprosto 
spremenite nastavitve. 

3  CA (Cabin-Kabina) način dovoljuje daljša obdobja znižane temperature, v primeru da vas ni v prostoru ogrevanja. Obdobja 
znižane temperature lahko trajajo 1 – 40 dni. Znižanje temperature se bo nato samodejno ponovilo po 48 urah normalnega 
gretja nazaj na obdobje znižane temperature. 

 

Vnesene nastavitve lahko kadarkoli zlahka spremenite na nastavitve, ki ustrezajo vašim potrebam.  

 

3 1 
4 2 

5 

6 

7 



NAČIN DOM (HO): 

Postopek Vklop/Reset je potrebno nastaviti po dolgem obdobju 
izklopljenega aparata in pri prvi uporabi. Vklop/Reset postopek je 
potrebno izvesti za začetek pravilnega delovanja in funkcij 
termostata. 

POMEMBNO: pojavita se lahko dve različni zaporedji: 

1) Če utripa °C-17-rE znak je potrebno slediti navodilu A. 

2) Če utripa HO znak, je potrebno slediti navodilu B. 

Za veljavnost postopka mora le-ta biti izveden v enem samem 
neprekinjenem poteku. V primeru, da je postopek izveden 
nepravilno ali nastavitve ne delujejo izklopite radiator in izvedite 
postopek znova. 

 

Začetne nastavitve A – ob dolgotrajnem izklopu 
termostata 
 

 
 

Znak °C - 17 - rE – utripa na zaslonu. 

To pomeni, da je bil termostat dlje 

časa izklopljen iz električne energije in 

ga je potrebno ponastaviti. 
 

 

 

 

 

 

Če želite termostat nastaviti na 

tovarniške nastavitve izklopite radiator 

z glavnim stikalom za Vklop/izklop. 
 

 

 

Pritisnite in držite tipko  in nato 

vklopite radiator z glavnim stikalom. 

Še naprej držite tipko , dokler znak 

rE ne utripne na zaslonu, tipko nato 

spustite. 
 

 

Po nekaj sekundah se bo na zaslonu 

prikazal znak HO. 
 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 
 

 

 

 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo. Odločitev 

potrdite s tipko , ki jo držite dlje kot 

5 sekund. Če ne boste izbrali druge 

temperature, bo termostat shranil 

22(°C) kot želeno temperaturo po 

sedmih sekundah. 

 

Začetne nastavitve B – ob prvem vklopu termostata 
 
 

Ko prižgete aparat se na zaslonu 

pojavi znak HO (Home mode). 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 

 
 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo. Odločitev 

potrdite s tipko , ki jo držite dlje kot 

5 sekund. Če ne boste izbrali druge 

temperature, bo termostat shranil 

22(°C) kot želeno temperaturo po 

sedmih sekundah. 
 

Nastavitev nočnega znižanja temperature 
 

 

Ko želite nastaviti nočno znižanje 

temperature pritisnite in držite tipko  

več kot pet sekund. 

 

 

Na ekranu bo trikrat utripnil znak h 

(hours), nato bo začel utripati znak . 

S tipkama  in  izberite trajanje 

obdobja znižane temperature (izberite 

število ur). Ko je trajanje obdobja 

določeno ga potrdite s pritiskom na tipko 

. 

 
 

Trikrat bo utripnil znak ˚C, nato bo 

začela utripati temperatura 17(˚C). S 

tipkama  in  izberite želeno 

znižano temperaturo. Izbiro potrdite s 

pritiskom na tipko . 

 

 

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 tipko  

več kot pet sekund. 

 

 

Na ekranu bo trikrat utripnil znak h 

(hours), nato bo začel utripati znak  

S tipkama  in  izberite trajanje 

obdobja znižane temperature (izberite 

število ur). Ko je trajanje obdobja 

določeno ga potrdite s pritiskom na tipko 

. 

 

 
 

Trikrat bo utripnil znak d, nato se bo 

pojavila naključna številka. S tipkama 

 in  vnesite izbran dan v tednu 

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

potrdite s pritiskom na tipko . 

 

 

 
 

Trikrat bo utripnil znak ˚C, nato bo 

začela utripati temperatura 17(˚C). S 

tipkama  in  izberite želeno 

znižano temperaturo. Izbiro potrdite s 

pritiskom na tipko . 

 

 

 

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 izbran dan med 

tednom, medtem ko se obdobje znižane temperature ne bo izvajalo ob 

sobotah in nedeljah. 

 

 



Izbris obdobij znižane temperature 
 

Držite tipko  in nato enkrat pritisnite 

tipki  ali  za izbris trenutne 

aktivne ali naslednje nastavitve 

obdobja znižane temperature. Signalna 

lučka na katero se nanaša izbor 

nastavitev bo začela svetiti, obdobje 

nastavitev znižane temperature bo 

razveljavljeno. 

 

Ponovna izbira že nastavljene temperature 
 

Nastavitev drugačne temperature od 

tiste nastavljene v normalnem ali 

znižanem obdobju brez shranjevanja 

(za shranjevanje pritisnite in držite  

več kot pet sekund) se bo nanašala le 

na trenutno delujoče obdobje. 

 
 

 

Ponovna izbira že nastavljene temperature 
 

Kadar želite v obdobju želene ali 

znižane temperature nastaviti drugačno 

želeno ali znižano temperaturo 

pritisnite tipki ali . Nastavitev 

shranite tako, da jo potrdite s pritiskom 

na tipko , ki jo držite dlje kot pet 

sekund. 

 

 

Sprememba trajanja obdobja znižane temperature in/ali 

znižane temperature 
 

 

Držite tipko  in dvakrat pritisnite tipki 

 ali , nato spustite tipko . 

Utripati bo začel znak h (hours), kjer z 

uporabo tipk ali  izberete število 

ur – trajanje obdobja znižane 

temperature. Izbiro potrdite s pritiskom 

na tipko . 

 

 

Če ste pritisnili tipko  za 

spreminjanje dnevne znižane 

temperature bo trikrat utripnil znak d, 

nato se bo prikazala naključna številka. 

Z uporabo tipk in  izberite 

želeni dan (1 – ponedeljek, 2 – torek, 

…) in izbiro potrdite s tipko . 

 

Znak °C bo trikrat utripnil, nato se bo 

pojavila trenutno nastavljena znižana 

temperatura. S tipkama in  

določite novo znižano temperaturo in 

izbiro potrdite s tipko . 

 
 

 

Trajen izbris funkcije znižanja temperature 
 

 

Za trajen izbris funkcije znižanja 

temperature pritisnite tipko  ali  

(odvisno ob izbire izbrisa obdobja) in jo 

držite dokler zelena lučka ne ugasne. 

 
 

Zaklepanje termostata 
 

Zaklepanje: Istočasno pritisnite in 

držite tipki  in  dokler se ne 

pojavi znak --. Odklepanje: Postopek 

ponovite, dokler znak – ne izgine. 

Kalibracija 
 

V primeru kadar temperatura v prostoru 

ne sovpada z temperaturo prikazano 

termostatu je le-tega potrebno 

kalibrirati. 

 
 

Sedaj morate termostat 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. 

 

Pritisnite in držite tipko  ter istočasno 

pritisnite tipko , nato spustite tipko 

. Znak °C bo trikrat utripnil, nato se 

bo prikazala temperatura, ki jo z 

uporabo tipk ali  nastavite na 

dejansko temperaturo v prostoru. 

Nastavitev potrdite z pritiskom na tipko 

. 

 

 

 

 

Termostat bo sedaj deloval v skladu z 

nastavljeno temperaturo, ki bo 

sovpadala z temperaturo prostora. 

Postopek lahko poljubno ponavljate za 

dosego pravilne kalibracije. 

 

 
 

 

 

 

 

Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve 
 

Opozorilo: Ponastavitev termostata ni možna če na termostatu utripa katera 

izmed lučk. 
 

 

Po končani ponastavitvi morate termostat 

znova nastaviti v skladu s temi navodili. 

Izklopite napravo z uporabo tipkoa 

Vklop/izklop. 

 

 

 

 

Držite tipko  in istočasno vklopite 

napravo, nato še vsaj pet sekund držite 

tipko , dokler ne začne utripati znak 

rE. Spustite tipko rE in na zaslonu se bo 

prikazal znak HO. 

 

 

 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA (Cabin) 

s pritiskom na fun. tipki ali . 

Odločitev potrdite ko stisnete tipko  

za več kot 5 sekund. 

 

 
 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo z uporabo 

tipk ali . Odločitev potrdite s 

tipko , ki jo držite dlje kot 5 sekund. 

Če ne boste izbrali druge temperature, 

bo termostat shranil 22(°C) kot želeno 

temperaturo po sedmih sekundah. 

 



NAČIN PISARNA (OF): 

Postopek Vklop/Reset je potrebno nastaviti po dolgem obdobju 
izklopljenega aparata in pri prvi uporabi. Vklop/Reset postopek je 
potrebno izvesti za začetek pravilnega delovanja in funkcij 
termostata. 

POMEMBNO: pojavita se lahko dve različni zaporedji: 

1) Če utripa °C-17-rE znak je potrebno slediti navodilu A. 

2) Če utripa HO znak, je potrebno slediti navodilu B. 

Za veljavnost postopka mora le-ta biti izveden v enem samem 
neprekinjenem poteku. V primeru, da je postopek izveden 
nepravilno ali nastavitve ne delujejo izklopite radiator in izvedite 
postopek znova. 
 

Začetne nastavitve A – ob dolgotrajnem izklopu 
termostata 
 

 
 

Znak °C - 17 - rE – utripa na zaslonu. 

To pomeni, da je bil termostat dlje 

časa izklopljen iz električne energije in 

ga je potrebno ponastaviti. 
 

 

 

 

 

 

Če želite termostat nastaviti na 

tovarniške nastavitve izklopite radiator 

z glavnim stikalom za Vklop/izklop. 
 

 

 

Pritisnite in držite tipko  in nato 

vklopite radiator z glavnim stikalom. 

Še naprej držite tipko , dokler znak 

rE ne utripne na zaslonu, tipko nato 

spustite. 
 

 

Po nekaj sekundah se bo na zaslonu 

prikazal znak HO. 
 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 
 

 

 

 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo. Odločitev 

potrdite s tipko , ki jo držite dlje kot 

5 sekund. Če ne boste izbrali druge 

temperature, bo termostat shranil 

22(°C) kot želeno temperaturo po 

sedmih sekundah. 

 

Začetne nastavitve B – ob prvem vklopu termostata 
 
 

Ko prižgete aparat se na zaslonu 

pojavi znak HO (Home mode). 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki  ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 

 
 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo. Odločitev 

potrdite s tipko , ki jo držite dlje kot 

5 sekund. Če ne boste izbrali druge 

temperature, bo termostat shranil 

22(°C) kot želeno temperaturo po 

sedmih sekundah. 

 

Nastavitev funkcije znižanja temperature 
 

 

Tri ure preden običajno zapuščate 

prostor (pisarno) pritisnite in držite tipko 

 več kot pet sekund. 

 

 

Na ekranu bo trikrat utripnil znak h 

(hours), nato se bo pojavil znak 12. S 

tipkama ali  izberite trajanje 

obdobja znižane temperature (izberite 

število ur). Izbiro potrdite s pritiskom na 

tipko  (Opomba – obdobje znižane 

temperature se bo začelo 3 uri po 

potrjeni nastavitvi). 

 

 

 

Trikrat bo utripnil znak d, nato se bo 

pojavila naključna številka. S tipkama 

ali  vnesite izbran dan v tednu 

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

potrdite s pritiskom na tipko . 

 

 

 

 

 

Trikrat bo utripnil znak ˚C, nato bo 

začela utripati temperatura 17(˚C). S 

tipkama ali  izberite želeno 

znižano temperaturo. Obdobje želene 

temperature bo trajalo naslednje tri ure, 

nato se bo avtomatsko vklopilo obdobje 

znižane temperature 

 

 

 

 
 

 

Indikator funkcije znižanja temperature 
 

Med obdobjem znižane temperature bo 

utripala signalna lučka . Kadar ta 

lučka ne utripa vendar gori to nakazuje, 

da obdobje znižane temperature 

trenutno ni aktivirano, vendar je 

nastavljeno. 
 
 

 

 

Podaljšanje delovnega dne 
 

Pritisnite in držite tipko  več kot pet 

sekund. Normalna želena temperatura 

se pojavi na ekranu, signalna lučka nad 

tipko  se prikaže, medtem ko lučka 

nad tipko  začne utripati. Na ta način 

začne delovati obdobje normalne želene 

temperature, ki traja naslednjih pet ur. 
 

 

 

Trajen izbris funkcije znižanja temperature 
 

 

 

 

Držite tipko  in nato enkrat pritisnite 

tipki  ali  za izbris trenutne 

aktivne ali naslednje nastavitve obdobja 

znižane temperature. Signalna lučka na 

katero se nanaša izbor nastavitev bo 

začela svetiti, obdobje nastavitev 

znižane temperature bo razveljavljeno. 

 

 

 



Ponovna izbira že nastavljene temperature 
 

Nastavitev drugačne temperature od 

tiste nastavljene v normalnem ali 

znižanem obdobju brez shranjevanja 

(za shranjevanje pritisnite in držite  

več kot pet sekund) se bo nanašala le 

na trenutno delujoče obdobje. 

 
 

 

Ponovna izbira že nastavljene znižane temperature 
 

 

Kadar želite v obdobju znižane 

temperature nastaviti drugačno 

temperaturo pritisnite tipki ali . 

Nastavitev shranite tako, da jo potrdite 

s pritiskom na tipko , ki jo držite dlje 

kot pet sekund. 

 

 

 

Sprememba trajanja obdobja znižane temperature in/ali 

znižane temperature 

 
 

 

Držite tipko  in dvakrat pritisnite tipki 

 ali , nato spustite tipko . 

Utripati bo začel znak h (hours), kjer z 

uporabo tipk ali  izberete število 

ur – trajanje obdobja znižane 

temperature. Izbiro potrdite s pritiskom 

na tipko . 

 

 

Če ste pritisnili tipko  za 

spreminjanje dnevne znižane 

temperature bo trikrat utripnil znak d, 

nato se bo prikazala naključna številka. 

Z uporabo tipk in  izberite 

želeni dan (1 – ponedeljek, 2 – torek, 

…) in izbito potrdite s tipko . 

 

Znak °C bo trikrat utripnil, nato se bo 

pojavila trenutno nastavljena znižana 

temperatura. S tipkama in  

določite novo znižano temperaturo in 

izbiro potrdite s tipko . 

 

 
 

 

Trajen izbris funkcije znižanja temperature 
 

 

Za trajen izbris funkcije znižanja 

temperature pritisnite tipko  ali  

(odvisno ob izbire izbrisa obdobja) in jo 

držite dokler zelena lučka ne ugasne. 

 

 
 

Zaklepanje termostata 
 

Zaklepanje: Istočasno pritisnite in 

držite tipki  in  dokler se ne 

pojavi znak --. Odklepanje: Postopek 

ponovite, dokler znak – ne izgine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibracija 
 

 

V primeru kadar temperatura v prostoru 

ne sovpada z temperaturo prikazano 

termostatu je le-tega potrebno 

kalibrirati. 

 
 

Sedaj morate termostat 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. 

 

Pritisnite in držite tipko  ter istočasno 

pritisnite tipko , nato spustite tipko 

. Znak °C bo trikrat utripnil, nato se 

bo prikazala temperatura, ki jo z 

uporabo tipk ali  nastavite na 

dejansko temperaturo v prostoru. 

Nastavitev potrdite z pritiskom na tipko 

. 

 

 

 

 

Termostat bo sedaj deloval v skladu z 

nastavljeno temperaturo, ki bo 

sovpadala z temperaturo prostora. 

Postopek lahko poljubno ponavljate za 

dosego pravilne kalibracije. 

 

 

 
 

Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve 
 

Opozorilo: Ponastavitev termostata ni možna če na termostatu utripa katera 

izmed lučk. 
 

Po končani ponastavitvi morate termostat znova nastaviti v skladu s temi 

navodili. Izklopite napravo z uporabo 

tipkoa Vklop/izklop. 

 

 

 

 

Držite tipko  in istočasno vklopite 

napravo, nato še vsaj pet sekund držite 

tipko , dokler ne začne utripati znak 

rE. Spustite tipko rE in na zaslonu se bo 

prikazal znak HO. 

 

 

 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete tipko 

 za več kot 5 sekund. 

 

 
 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo z uporabo 

tipk ali . Odločitev potrdite s 

tipko , ki jo držite dlje kot 5 sekund. 

Če ne boste izbrali druge temperature, 

bo termostat shranil 22(°C) kot želeno 

temperaturo po sedmih sekundah. 

 

 



NAČIN KABINA (CA): 

Pomembno – v tem načinu delovanja bo nastavljena temperatura avtomatsko shranjena. Razlog – kadar je nastavljena nizka 
temperatura za preprečevanje zmrzali se bo ta nastavitev temperature ponovila tudi ob prekinitvi električne napetosti in izklopu 
iz električne energije. To zagotavlja, da je v vseh obdobjih zagotovljena takšna temperatura, da ne prihaja do zmrzovanja, pri 
čemer je poraba električne energije minimalna. Po dolgem obdobju izklopa termostata se bo le-ta ponastavil na najnižjo 
določeno temperaturo. 

 

Postopek Vklop/Reset je potrebno nastaviti po dolgem obdobju izklopljenega aparata in pri prvi uporabi. Vklop/Reset postopek je potrebno 
izvesti za začetek pravilnega delovanja in funkcij termostata. 

POMEMBNO: pojavita se lahko dve različni zaporedji: 

1) Če utripa °C-17-rE znak je potrebno slediti navodilu A. 

2) Če utripa HO znak, je potrebno slediti navodilu B. 

Za veljavnost postopka mora le-ta biti izveden v enem samem neprekinjenem poteku. V primeru, da je postopek izveden nepravilno ali 
nastavitve ne delujejo izklopite radiator in izvedite postopek znova. 
 

 

Začetne nastavitve A – ob dolgotrajnem izklopu 
termostata 
 

 
 

Znak °C - 17 - rE – utripa na zaslonu. 

To pomeni, da je bil termostat dlje 

časa izklopljen iz električne energije in 

ga je potrebno ponastaviti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Če želite termostat nastaviti na 

tovarniške nastavitve izklopite radiator 

z glavnim stikalom za Vklop/izklop. 
 

 

Pritisnite in držite tipko  in nato 

vklopite radiator z glavnim stikalom. 

Še naprej držite tipko , dokler znak 

rE ne utripne na zaslonu, tipko nato 

spustite. 
 

 

 

Po nekaj sekundah se bo na zaslonu 

prikazal znak HO. 
 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 
 

 

 

 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo. Odločitev 

potrdite s tipko , ki jo držite dlje kot 

5 sekund. Če ne boste izbrali druge 

temperature, bo termostat shranil 

22(°C) kot želeno temperaturo po 

sedmih sekundah. 

 

 
 

Nastavitev funkcije znižanja temperature 
 

 

Ko želite nastaviti znižanje 

temperature pritisnite in držite tipko 

 več kot pet sekund. Na ekranu bo 

trikrat utripnil znak d (days), nato bo 

začel utripati znak 01. S tipkama  

in  izberite trajanje obdobja 

znižane temperature (izberite število 

dni med 1 in 40). Ko je trajanje 

obdobja določeno ga potrdite s 

pritiskom na tipko . 

 

 

 

Začetne nastavitve B – ob prvem vklopu termostata 
 

 

Ko prižgete aparat se na zaslonu 

pojavi znak HO (Home mode). 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki  ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 

 
 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo. Odločitev 

potrdite s tipko , ki jo držite dlje kot 

5 sekund. Če ne boste izbrali druge 

temperature, bo termostat shranil 

22(°C) kot želeno temperaturo po 

sedmih sekundah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 10(˚C) bo začela utripati. 

S tipkama  in  izberite želeno 

znižano temperaturo. Izbiro potrdite s 

pritiskom na tipko . Prikazala se bo 

nastavljena znižana temperatura in 

lučki 7 in 5. 

 

 

 

 

 

 

 



Konec obdobja znižane temperature 
 

 
Po koncu nastavljenega obdobja 

znižane temperature se bo vzpostavilo 

obdobje normalnega delovanje. 

Pojavila se bo normalne ne-znižana 

temperatura, kar bo nakazovalo, da je 

potrebno vzpostaviti želeno 

temperaturo. 

 

 

 

 

 

 
Če ne boste nastavili nove želene 

temperature se bo avtomatsko ponovili 

novo obdobje znižane temperature. 

 

 
 

 

 

 

 

Izbris obdobja znižane temperature 
 

 
Za izbris obdobja znižane temperature 

pritisnite in držite tipko  več kot pet 

sekund. 

 

 

 

 

Ponovna izbira že nastavljene znižane temperature 
 

 

Kadar želite v obdobju znižane 

temperature nastaviti drugačno 

temperaturo pritisnite tipki ali . 

Nastavitev shranite tako, da jo potrdite 

s pritiskom na tipko , ki jo držite dlje 

kot pet sekund. 

 

 

 

 

Zaklepanje termostata 
 

 

Zaklepanje: Istočasno pritisnite in 

držite tipki  in  dokler se ne 

pojavi znak --. Odklepanje: Postopek 

ponovite, dokler znak – ne izgine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibracija 
 

V primeru kadar temperatura v prostoru 

ne sovpada z temperaturo prikazano 

termostatu je le-tega potrebno 

kalibrirati. 

 
 

Sedaj morate termostat 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. 

 

Pritisnite in držite tipko  ter 

istočasno pritisnite tipko , nato 

spustite tipko . Znak °C bo trikrat 

utripnil, nato se bo prikazala 

temperatura, ki jo z uporabo tipk ali 

 nastavite na dejansko temperaturo 

v prostoru. Nastavitev potrdite z 

pritiskom na tipko . 

 

 

 

 

Termostat bo sedaj deloval v skladu z 

nastavljeno temperaturo, ki bo 

sovpadala z temperaturo prostora. 

Postopek lahko poljubno ponavljate za 

dosego pravilne kalibracije. 

 

 
 

 

Ponastavitev termostata na tovarniške nastavitve 
 

 

Opozorilo: Ponastavitev termostata ni možna če na termostatu utripa katera 

izmed lučk. 
 

 

Po končani ponastavitvi morate 

termostat znova nastaviti v skladu s temi 

navodili. Izklopite napravo z uporabo 

tipke Vklop/izklop. 

 

 

 

Držite tipko  in istočasno vklopite 

napravo, nato še vsaj pet sekund držite 

tipko , dokler ne začne utripati znak 

rE. Spustite tipko rE in na zaslonu se bo 

prikazal znak HO. 

 

 

 

 

 

Izberete lahko med tremi načini 

delovanja HO, OF (Office) in CA 

(Cabin) s pritiskom na fun. tipki ali 

. Odločitev potrdite ko stisnete 

tipko  za več kot 5 sekund. 

 

 
 

Na zaslonu se bo pojavil znak 22(°C). 

Izberite želeno temperaturo z uporabo 

tipk ali . Odločitev potrdite s 

tipko , ki jo držite dlje kot 5 sekund. 

Če ne boste izbrali druge temperature, 

bo termostat shranil 22(°C) kot želeno 

temperaturo po sedmih sekundah. 


