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Johdanto 
Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on 
ruumiillisia tai henkisiä puutteita, paitsi jos heitä avustetaan käytössä. 
Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta verkkoon tai säätää asetuksia. 
Jos verkkojohto on vaurioitunut, korjausta vaativat toimenpiteet tulee 
jättää valmistajan, valmistajan edustajan tai pätevan huoltohenkilön 
tehtäväksi. 

Lämmittimen näyttö

Pe�wwh�]x�ª�*�ª
Kuvaus 

llmaisee normaalilampotilan asetukset:ª
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*�  Palaa yhtäjaksoisesti - lämmitys tapahtuu jonkin 
vahvistetun ohjelman mukaisesti.
,� Ei pala - lämmitys tapahtuu asetetun numeerisen arvon 
mukaisesti.
/�  Vilkkuu - väliaikaisesti asetetun mukavuuslämpötilan 
numeerinen arvo.

Pe�wwh�]x�ª�,�ª xlmaisee alennetun lampotilan asetuksen:ª

��
*�  Palaa yhtäjaksoisesti - lammitys tapahtuu alennetun 
lampotilan asetetun numeerisen arvon mukaisesti.
,� Ei pala - viikko-ohjelmaa ei ole valittu, lämmitys tapahtuu 
asetetun numeerisen arvon mukaan.
/�  Vilkkuu - väliaikaisesti asetetun mukavuuslämpötilan 
numeerinen arvo.

xlmaisee lämmittimen käyttötilan:ªPe�wwh�]x�ª�/�ª *�  Palaa yhtäjaksoisesti - lämmitys käynnissä. 
,� Ei pala - lämmitys ei ole käynnissä.

Lämmittimen päälle kytkeminen
Laite aktivoidaan painamallaªªA-näppäinta lämmittimen sivussa. Kun se 
käynnistetään ensimmäisen kerran, lämmitin käynnistyy välittömästi 
oletuslämpötilassa 20 °C. Ellei käyttäjä säädä toisin, lämmitin säilyttää asetetun 
numeerisen arvon normaalilämpötilalle. 
Lämmittimen kytkentä pois päältä
Laite kytkeytyy pois päältä painamallaª��-näppäinta lämmittimen sivussa. 
Kun lämmitin käynnistetään uudelleen, asetetut parametrit pysyvät 
muistissa. 

Parametrien hallintavalikko 
Lämmittimessä on kaksi parametrivalikoimaa: 

¨ Muokkaa-valikko - kaikki lämmitysparametrit asetetaan täällä.ª

¨ Ohjausvalikko - Ohjelmointi ja esivalitut ohjelmat asetetaan täältä.

Huomautus: 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen palataan mistä tahansa 
valikosta normaalitilaan. 
Muokkaa-valikko 
Kun näytossa näkyy asetettu lämpotilan numeerinen arvo, paina ja pidä 
painettuna "OK"-näppäintä 5 sekunnin ajan päästäksesi muokkausvalikkoon. 
Tässä valikossa asetetaan kellonaika, nykyinen viikonpäivä,ª

y luodaan viikottaiset lämmitysohjelmat, kytketään päälle/pois mukautuva 
aloitustoiminto, kytketaan päälle/pois avoin ikkuna-toiminto, tehdään kalibrointi 
ja mahdollinen tehdasasetusten palauttaminen. Poistu muokkausvalikosta 
painamalla ja pitä mäIlä painettuna "OK"-näppäintä 5 sekunnin ajan. 

Ohjausvalikko
Kun näytossa näkyy asetettu lämpötilan numeerinen arvo, painamalla ">"-
nappainta siirrytään ohjausvalikkoon Pl">" P2 ">" P3 ">" OF">" nP (painikkeilla 
">" ja "<" liikutaan luettelossa). Kun valitset halutun ohjelman ja pain at 
"OK"-näppainta, näytossa näkyy asetettu lämpötila. 

Lämmittimen ajan asettaminen
Kun lämmitin on normaalitilassa, pidä painettuna "OK"-nappainta 5 sekunnin 
ajan. Valitse "td" ja paina "OK". Numeerinen arvo viittaa viikonpäivaan. 
"+" ja "-"-näppäimillä valitaan oikea arvo (1 on  

maanantai jne.) ja painetaan "OK". Sitten asetetaan aika tunteina. "+" ja 
"-"-näppaimillä valitaan oikea arvo ja painetaan "OK". Lopuksi asetetaan 
minuutit. Se tehdaan samoin "+" ja "-"-näppäimillä. Painamalla lopuksi "OK". 
Näytossa näkyy "td". Paina ja pidä painettuna "OK"-näppäintä 5 sekunnin ajan 
ja palaa normaalitilaan.
Huomautus: tuntiarvon aikaväli on O - 23 ja minuuttiarvon aikaväli O - 59. Jos 
et aseta aikaa ja v i i konpäivää, et saa asetettua mitään muokkaustoimintoa. 

Lämmityksen viikko-ohjelmat 
Käyttäjällä on mahdollisuus luoda kolme eri lämmityksen viikko-ohjelmaa: 
"Pl", "P2" ja "P3", joihin on ma hdollista asettaa lämmitysparametreja 
erikseen arkipäivisin ja viikonloppuisin. Lämmityksen viikko-ohjelma koostuu 
mukavuuslämpötilasta ja alennetusta lämpotilasta. Oletusarvoisesti 
mukavuuslämpötila on 20 °c ja alennettu lämpötila 16 ° C . Viikko-ohjelman 
luomisen aikana ilmaistaan alennetun lämpotilan jaksot ja jäljella olevat jaksot 
on mukavuuslämpötilan jaksoja. 

Lämmityksen viikko-ohjelman luominen 
Kun läm miti n on normaalitilassa, pa i na ja pidä pa inettu na "OK" -näp paäi ntä 5 
sekunnin ajan. "<" ja ">"-näppäimillä valitse listasta "Pr" ja paina "OK". Valikossa 
on kolme mahdollista lämmityksen luomisen/muokkaamisen viikko-ohjelmaa "Pl", 
"P2" ja "P3". "<" ja ">" -näppäimillä valitse haluamasi ohjelma ja paina "OK". 
"+" ja "-"-näppäimillä valitaan haluttu lämmitysjakson kesto (5 - arkipäivat, 2 - 
viikonloput) ja paina "OK". Kun haluat luoda lämmitysjakson, valitse "St" ja paina 
"OK", Jos haluat ohittaa jakson, valitaan "oF" ja paina "OK". Paina 
">"-näppäintä ja käytä "+" tai "-"- näppäimiä asettaaksesi jakson 
alkamisajankohdan tunnit. Paina ">"- näppäintä. Aseta minuutit "+" tai "-"-
näppäimillä. Paina ">"-näppäintä ja näet näytössä "En". Nyt asetetaan 
päättymisaika. Paina ">"-näppäinta ja käytä "+" tai "-"-näppäimiä valitaksesi 
jakson loppumisajankohdan tunnit. Paina ">"- näppainta ja aseta minuutit "+" 
tai "-"-näppäimillä. Paina ">"-näppäintä ja näet "C" näytössä. Aseta haluttu 
jakson lämpötila. Paina ">"-näppäintä ja säädä haluttu lämpötila "+" tai "-"-
nappaimella. Paina ">"-näppainta ja palaa muokkausvalikkoon. Jos haluat 
luoda toisen lämmityksen viikko-ohjelman jakson, toista kaikki edellä mainitut 
vaiheet, valitsemalla haluamasi jakso (5 - arkipäivat ja 2- viikonloput) ja asettamalla 
halutut parametriarvot tälle jaksolle. 

Elementti



Lämmityksen viikko-ohjelman poistaminen 
Lämmityksen viikko-ohjelma poistetaan käytöstä painamalla ">"-
näppäintä, kun pääset ohjausvalikkoon ja valitset parametri "nP". 
Jos haluat viikko-ohjelmasta poistaa arkipäivät (tai viikonloput), ohjelman 
luom aikana valitse jakso "5" (tai "2") ja paina ">"-nappaintavalitaksesi 
"OF"-arvo "+" tai "-"-nappaimella. 
Avoin ikkuna-toiminto 
Avoin ikkuna-toiminnon avulla tunnıstetaan avoin ikkuna (lyhyessa
ajassa tapahtuva lämpötilan muutos). Kun lämmitin havaitsee avoimen 
ikkunan, lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja vaihtaa 
jäätymisenesto-tilaan (Antifrost). Lämpötilan oletusarvo on 7°C. lkkunan 
sulkemisen jälkeen, ts. kun alueen lämpötila alkaa nousta, lämmitin 
kytkee automaattisesti aiemmin asetetun viikko-ohjelman tai vakiolämpötilan. 
Huomautus: Lämmitin havaitsee lämpotilan nopean laskun. Jos huone oli 
kylmä jo lämmittimen ensımmäısellä käyttökerralla, avoın ikkuna-toiminto ei 
toimi.
 Avoin ikkuna-toiminnon käyttöönotto 
Avoin ikkuna-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa sen 
käytösta. Paina ja pidä painettuna "OK"-näppainta 5 sekunnin 
ajan. "<" ja ">"-näppaimillä valitse "OP" ja paina "OK"."+" tai 
"-"-näppäimillä valitse "ON" tai "OF"-arvo. 
Kalibrointi 
Kun valitset "C"-arvon muokkausvalikossa ja painat "OK", näet 
ympäriston lämpötilan. Tätä arvoa voidaan muokata "+" tai 
"-"-näppäimellä, ts. suorita kalibrointi. Esimerkiksi, lämmitin 
näyttaa ympäristön lämpötilaksi +20°C ja toinen lämpömittari näyttää + 
22"C. 
kalibroitaessa aseta tama lämpömıttarın arvo näytölle.
Mukautuva aloitus-toiminto 
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi asettaa lämpötilan 
aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi, jos haluamme lämpötilan olevan 
20°C klo 9, lämmitin määrittää automaattisesti, milloin lämmityksen 
aloittaminen on tarpeen, jotta lämpotila on 20°C asetettuna kellonaikana. 
Lämmitin "oppii" toiminnon 4:ssä päivässä. Kun tämä toiminto on 
poistettu käytöstä, kaikki asetukset poistetaan. Asetukset on tehtävä 
uudestaan kun toiminto otetaan uudestaan käyttöön.
Mukautuvan aloitus-toiminnon käyttöönotto
Paina ja pidä painettuna "OK"-näppäintä 5 sekunnin ajan."<" ja ">"-
näppäimilla valitaan "AS" ja paina "OK". "+" tai "-"-näppäimillä valitse 
"ON" tai "OF". 
Huomautus:Täma toiminto toimii ohjelmoiduilla aika-arvoilla. 
Lämmittimen tehdasasetusten palauttaminen 
Paina ja pidä painettuna "OK"-näppäintä 5 sekunnin ajan. "<" ja ">"-
näppäimillä valitaan "rE" ja paina "OK". Kun näyttö sammuu, paina ja pidä 
painettuna "OK"-näppäintä kunnes yksi kerrallaan segmentti 00 syttyy 
näytölle. Jos haluat peruuttaa tehdasasetusten 
palauttamisen, vapauta  "OK"-näppäin, ennen 00 näkymistä näytössä.
Mukavuuslämpötilan asetuksen muokkaaminen
Valitsemalla haluttu lämmityksen viikko-ohjelma, mukavuuslämpötila voidaan 
muuttaa "+" tai "-"-näppäimella. 
Mukavuuslämpötila voidaan muokata kahdella tavalla: 

s �
1.  Väliaikainen - kun asetettu valiaikainen mukavuuslämpötila on 

asetettu
2. Pysyvä - kun mukavuusämpötila on asetettu viikko-ohjelman 

mukaisesti 

Tilapainen mukavuuslämpötilan toiminnan asettaminen
Mukavuuslämpötilan tilapäistä muokkaamista varten on täytyttävä 
seuraavat ehdot: 

� Lämmitin on normaalitilassa (ohjaustilassa)
� Valittuna on lämmityksen viikko-ohjelma
� ">"-näppaimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa���

Sit ten "+"  ta i  "-"-näppä im i l lä asetetaan haluttu 
lämpotila. Mukavuuslämpötilan muokkaus on mahdollista, 
jos ">"- näppaimen yläpuolella oleva vihreä merkkivalo vilkkuu. 
Tämä arvo on voimassa siihen saakka, kunnes 
seuraava lämmityksen viikko-ohjelman mukainen jakso alkaa. Vihrea valo 
jää vilkkumaan.
Alennetun lämpotilan väliaikainen muokkaus 
Kun olet valinnut haluamasi lämmityksen viikko-ohjelman, alennettua 
lämpotilaa voidaan muuttaa "+" tai "-"-näppäimillä. 
On olemassa kaksi tapaa muokata alennettua lämpötilaa: 

. Väliaikainen - kun asetetaan tilapäisesti alennettu lämpötila
/ Pysyvä - kun valitaan alennettu lämpötila käytössä olevalle viikko-
ohjelmalle.  

Pysyvän Mukavuuslämpötilan ja alennetun lämpötilan 
valinta
Kun valitset lämmityksen viikko-ohjelman, voit helposti muokata 
mukavuuslämpötilan sekä alennetun lämpötilan arvoja. mukavuuslämpötilaa 
voidaan muokata kun ">"-näppäimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa. "-" 
tai "+"-näppäimillä aseta haluttu lämpötila ja paina " O K " . Mer k k i v a l o alkaa 
vilkkumaan  m i k ä o s o i tt a a , e tt ä mukavuuslämpötila muokataan. Painamalla 
uudestaan "OK", merkkivalo jää palamaan ja se osoittaa, että uusi 
mukavuuslämpötilan arvo on asetettu. Jos haluat muuttaa alennetun 
lämpötilan arvoja, tehdään se samalla tavoin kuin mukavuuslämpötilan 
säätäminen edellä, mutta merkkivalon pitää palaa "<"-näppäimen yläpuolella.
Valmiustila 
Paina ">"-näppäinta siirtyaksesi muokkausvalikkoon. "<" ja ">" 
näppäimillä valitaan "OF" ja lämmitin siirtyy valmiustilaan. 
Lapsilukko ja suoja muiden henkilöiden tahattoman käyton 
estämiseksi: 
Lämmittimen termostaatti voidaan suojata lasten tai muiden henkilöiden 
tahattomalta käytöltä painamalla ja pitämalla molempia"<" ja ">"-näppäimia 
painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes "cc" näkyy näytössä. Lapsilukon 
avaaminen tapahtuu suorittamalla sama toiminta. Huomautus: Näytössa ei 
näy mitään kun se on lukittu. Painamalla mitä tahansa näppäintä, näkyy 
näytöllä lyhyesti "cc". 
Himmennystoiminto (automaattinen näyton 
kirkkauden vähentäminen) 
Kun lämmitin on ollut lepotilassa 15 sekunnin ajan, näyton kirkkaus 
pienenee. Kun painat mitä tahansa painiketta, näyttö kirkastuu täyteen 
kirkkauteen.
24 tunnin suojaus sahkokatkon sattuessa 
Jos mahdollinen sähkökatko kestää yli 24 tuntia, termostaatti 
palaa jäätymisen eston ohjelmoituun lämpötilaan. 
Näyttö vilkkuminen osoittaa, että sähkönjakelu on ollut keskeytyneenä 
pitkään. Vilkkutoiminto näkyy niin kauan kunnes painat jotakin painiketta. 






