NEO s4
Základné funkcie

Po prvom zapnutí bude displej
ukazovať 20 stupňov a ohrievač
sa okamžite spustí.

Automatické uloženie nastavenia komfortnej teploty

Poznámka: Po každej voľbe
komfortnej teploty pomocou
tlačidiel
alebo
sa táto posledná voľba automaticky uloží.
Po dlhšom prerušení napájania
sa obnoví naposledy zvolené
nastavenie
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REŽIM POUŽÍVANIA V DOMÁCNOSTI (HO):
Spustenie znižovania teploty v noci

V čase, kedy chcete spustiť nočné znižovanie teploty,
podržte na dlhšie ako 5 sekúnd tlačidlo .
Trikrát zabliká indikátor h (hodiny) a následne zostane blikať indikátor 7. Tlačidlami
alebo
nastavte
trvanie obdobia so zníženou teplotou (v hodinách). Voľbu
potvrďte krátkym stlačením tlačidla .
Trikrát zabliká indikátor °C a následne zostane blikať
indikátor 17 (°C). Tlačidlami
alebo
nastavte
požadovanú zníženú teplotu. Voľbu potvrďte krátkym
stlačením tlačidla .
Zostane pomaly blikať kontrolka , ktorá informuje, že
je aktívna funkcia znižovania teploty. Teplota sa zníži na
zvolené obdobie. Tento cyklus sa bude opakovať v rovnaký čas každú noc.

Spustenie znižovania teploty cez deň

V čase, kedy chcete spustiť znižovanie teploty, podržte na
dlhšie ako 5 sekúnd tlačidlo .
Trikrát zabliká indikátor h (hodiny) a následne zostane blikať indikátor 5. Tlačidlami
alebo
nastavte
trvanie obdobia so zníženou teplotou (v hodinách). Voľbu
potvrďte krátkym stlačením tlačidla .
Trikrát zabliká indikátor d (deň) a následne sa zobrazí
náhodné číslo. Tlačidlami
alebo
zadajte požadovaný deň v týždni (pondelok = 1 atď.). Potvrďte ho krátkym
stlačením tlačidla .
Trikrát zabliká indikátor °C a následne zostane blikať
indikátor 17 (°C). Tlačidlami
alebo
nastavte
požadovanú zníženú teplotu. Voľbu potvrďte krátkym
stlačením tlačidla .
Zostane pomaly blikať kontrolka , ktorá informuje, že
je aktívna funkcia znižovania teploty cez deň. Teplota sa
zníži na zvolené obdobie. Tento cyklus sa bude opakovať v rovnaký čas každý pracovný deň. Sobota a nedeľa
zostanú bezo zmeny.

Znižovanie nočnej teploty (7 dní)
Znižovanie dennej teploty (5 dní)

REŽIM POUŽÍVANIA V KANCELÁRII (OF):

Režim používania v kancelárii zapnete podržaním tlačidla
a súčasným stlčením tlačidla
dovtedy (dlhšie ako 5
sekúnd), pokiaľ nezačne blikať indikátor OF a nezobrazí
sa 20 (°C).

Spustenie funkcie znižovania teploty

Tri hodiny pred obvyklým odchodom z kancelárie podržte
stlačené na päť sekúnd tlačidlo
(napr. o 14.00 h).
Trikrát zabliká indikátor h (hodiny) a následne indikátor
12.
Tlačidlami
alebo
nastavte trvanie obdobia so
zníženou teplotou (v hodinách). Voľbu potvrďte krátkym
stlačením tlačidla . (Poznámka: Teplota sa začne znižovať po troch hodinách.)
Trikrát zabliká indikátor d (deň) a následne sa zobrazí
náhodné číslo. Tlačidlami
alebo
zadajte požadovaný
deň v týždni (pondelok = 1 atď.). Potvrďte ho krátkym
stlačením tlačidla .
Trikrát zabliká indikátor cL (denná doba) a zobrazí sa
hodnota 16. Tlačidlami
alebo
zadajte najbližšiu celú
hodinu dňa. Potvrďte ju krátkym stlačením .
Trikrát zabliká indikátor °C a zobrazí sa hodnota 16. Tlačidlami
alebo
nastavte požadovanú zníženú teplotu.
Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla .
Komfortná teplota zostane nastavená ešte tri hodiny a následne sa automaticky spustí znižovanie teploty.
(Napr. stlačenie tlačidla
o 14.00 h spôsobí spustenie
znižovania teploty o 17.00 h. Kontrolka bude pomaly blikať. Počas troch hodín pred spustením znižovania teploty
bude kontrolka stále svietiť.)

Práca nadčas

Pri práci nadčas môžete funkciu znižovania teploty potlačiť. Stlačte na päť sekúnd tlačidlo . Zobrazí sa nastavená komfortná teplota. Kontrolka
bude trvalo svietiť,
zatiaľ čo kontrolka
bude naďalej blikať. Toto dočasné
obdobie s komfortnou teplotou bude trvať päť hodín.
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24-hodinové zálohovanie v prípade prerušenia
napájania

Zresetovanie termostatu na štandardné nastavenia
od výrobcu

Ak je naprogramované zníženie teploty a napájanie sa
preruší na viac ako 24 hodín, termostat sa vráti k použitému nastaveniu najnižšej teploty. Displej bude blikaním
informovať o dlhodobom prerušení napájania. Program
znižovania teploty sa musí spustiť znovu.

Vypínač otočte do polohy OFF (vypnutý). Podržte
stlačené tlačidlo
a ohrievač opätovne zapnite. Tlačidlo
podržte stlačené i naďalej dovtedy, pokiaľ nezačne na
displeji blikať rE (asi 20 sekúnd). Uvoľnite tlačidlo . Po
chvíli sa zobrazí 20 stupňov. Po zresetovaní na štandardné
hodnoty sa kalibrácia vráti na nulu.
Nastavenie kalibrácie zostane uložené aj po dlhšom prerušení napájania.

Rýchle spustenie znižovania teploty

Znižovanie nočnej teploty spustíte stlačením tlačidla
. Znižovanie dennej teploty spustíte stlačením tlačidla .
Teplota sa na zvolenú dobu zníži na požadovanú hodnotu.
Toto zníženie sa bude automaticky opakovať každý
týždeň v rovnaký čas. (Podrobnejší opis je uvedený ďalej
v tomto návode.)

Indikátor znižovania teploty

Počas obdobia znižovania teploty bude pomaly blikať
kontrolka
alebo . Keď kontrolka trvalo svieti,
oznamuje, že funkcia znižovania teploty nie je aktívna, ale
spustí sa večer v naprogramovaný čas.

Režim používania v kancelárii (OF)

Termostat je vhodný aj na používanie v kanceláriách a podobných priestoroch. Režim používania v kancelárii (OF)
zabezpečuje zníženie teploty každú noc a cez víkendy.

Kalibrácia (aby zobrazená teplota zodpovedala skutoč-

Detský zámok

Termostat je možné zablokovať proti nežiaducemu zásahu
podržaním tlačidiel
a
dovtedy, pokiaľ sa na displeji
nezobrazia dve čiarky: – –. Termostat znovu odblokujete
zopakovaním tohto postupu.

Dočasné potlačenie funkcie znižovania teploty

Ak je práve aktivovaná funkcia znižovania teploty, môžete
nastaviť novú teplotu bez toho, aby sa trvalo uložila do pamäti. Táto teplota zostane nastavená, až kým sa neskončí
obdobie znižovania teploty.

Zmena časov a nastavení pre obdobia znižovania
teploty

Nastavenie času a teploty pre obdobia znižovania teploty
je možné zmeniť iba po reštartovaní programu znižovania
teploty.

Trvalé odstránenie programu znižovania teploty

Program znižovania teploty odstránite podržaním tlačidla
(noc) alebo tlačidla
(deň) dovtedy, pokiaľ sa jeho
kontrolka úplne nestlmí. V režime používania v kancelárii
podržte stlačené tlačidlo
dovtedy, pokiaľ jeho kontrolka nezhasne.
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nej teplote miestnosti)
Ak sa skutočná teplota miestnosti nezhoduje s hodnotou
zobrazovanou na termostate, budete musieť termostat
skalibrovať.
Poznámka. Správna kalibrácia závisí od izbovej teploty
regulovanej termostatom ohrievača. Zobrazuje sa pri
pravidelnom rozsvecovaní a tlmení červenej kontrolky. V
prípade potreby aktivujete ohrievač nastavením termostatu
na vyššiu alebo nižšiu teplotu.
Najprv ponechajte ohrievač pracovať pri ustálenej teplote
aspoň 24 hodín. Dvere a okná v miestnosti nechajte
zatvorené. Tým zabezpečíte, že teplotu miestnosti reguluje
iba termostat.
Podržte tlačidlo
a krátko stlačte tlačidlo . Uvoľnite
tlačidlo .
Trikrát zabliká indikátor °C a zobrazí sa požadovaná
hodnota teploty. Stláčajte tlačidlo
alebo
dovtedy,
pokiaľ nebude displej ukazovať rovnakú hodnotu, ako je
skutočná nameraná teplota miestnosti. Uložte ju krátkym
stlačením tlačidla .
Ohrievač bude teraz znovu zobrazovať požadovanú
hodnotu teploty, a po chvíli bude táto hodnota zodpovedať
skutočnej nameranej teplote miestnosti. Ak má požadovaná teplota zodpovedať skutočnej teplote miestnosti, budete
musieť kalibráciu pravdepodobne zopakovať viackrát.
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Olejový zápach
po dobu cca. 5 minút.

230 V, 50 Hz, IP20

Tento symbol znamená
„NEZAKRÝVAŤ!”
Automatický reset – ochrana v prípade prehriatia

Pri používaní čistiť v mesačných intervaloch

Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neobdržali inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Aby sa deti nehrali so zariadením, mali by byť pod dozorom.
Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo osoba s
káciou.
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