NAVODILA ZA UPORABO
MTC-40 daljinski sobni termostat
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T E H NIČ NI P O D ATKI
O D D A J N I K/TE RM O ST AT

» Prikaz z osvetljenim ozadjem
» Blokada tipk/otroško varovalo
» Samodejni preklop na poletni/ zimski
čas
» Ročna nastavitev temperature
» Samodejna regulacija temperature, dva
programa s po šest vklopnimi časi (P1/P2)
» Izbira programa za posamezen dan ali
intervale, Po–Pe, So–Ne, Po–Ne.
» Program za počitnice
» Samodejna zaščita pred zmrzaljo (3 ˚C)
» Prepoznavanje odprtega okna
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» Nastavitev temperature od +5 ˚C do +
39 ˚C
» Vsak oddajnik ima edinstveno identifikacijsko številko
» Napajanje: 2 × 1,5 V AA alkalna baterija
(ni priložena)
» Frekvenca: 433,92 Mhz
» Radijski domet pribl. 20 m na odprtem
terenu

T E H NIČ NI P O D ATKI
S P RE J E M NI K

» Preklopna moč: 6,3 A/230 V AC/1449 W najv.
» Preklopna moč: 6,3 A/230 V AC/1449 W najv. (Švica)
» Nadzor stanja z LED lučko
» Samodejna povezava po izpadu toka
» Frekvenca: 433,92 Mhz
» Možnost ročnega vklopa/izklopa na sprejemniku
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OPIS
MTC-40 je komplet radijskih termostatov. Termostat nadzoruje
sobno temperaturo in to informacijo pošlje sprejemniku, ki
priključene vire toplote vklopi/izklopi
ustrezno nastavitvi termostata.
MTC-40 termostat – oddajnik
» meri sobno temperaturo in jo regulira
na podlagi nastavljenih vrednosti.
» 2 samodejna tedenska programa (P1/P2) s
po šest vklopnih časov na dan.
» Ročna regulacija temperature.
» Prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.
» Preprosto upravljanje, s predhodno
nastavljenimi
parametri za infrardeče grelnike.
» Vgrajen podstavek, mogoča je montaža na
steno.
» Prepoznavanje odprtega okna za povečevanje
MTC-40 sprejemnik
» Preklopna moč sprejemnika 6,3 A/230 V AC/1449 W najv.
6,3 A/230 V AC/1449 W najv. (Švica).
» Preprosta namestitev/upravljanje.
» Prikaz stanja delovanja z LED lučko.
» Samodejno ponovno povezovanje po izpadu toka.
» Ročni vklop/izklop ogrevanja
s tipko za vklop/izklop brez termostata.
Opozorilo!
Sprejemnik je primeren samo za uporabo z marmorno
grelno ploščo marmony. Delovanje z napravami nad
1449 W/6,3 A 230 V povzroči sprožitev notranje
zaščitne naprave in okvaro sprejemnika!
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UPORABA V HIŠI
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RAZLAGA
Počitnice

otroško varovalo

Zaščita pred zmrzaljo

Prikaz oddajanja
Prikaz baterije prazno

Želena tempera-

SOLL

IST

Dejanska temperatura
T

Dan, mesec, leto
Dan v tednu
Vklop/izklop čas

M

J

Urni čas

MO DI MI DO FR SA SO

Poletni/zimski čas

EIN
AUS
AUTO MANU OFF CONST

TEST

Način delovanja/programska vrstica

SOLL

T

IST

M

J

MO DI MI DO FR SA SO
EIN
AUS
AUTO MANU OFF CONST

SET/OK

SET/OK

START

+

-

TEST

SPERRE EIN/AUS

Nastavitve

VKLOP/IZKLOP
Končanje programa

START
Zagon programa

PLUS
Sprememba programov
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MINUS
Sprememba programov

NAMESTITEV
ODDAJNIK

1.Odstranite pokrov predala za baterije
z rahlim pritiskom v prijemno odprtino in
odstranitvijo pokrova baterije.
Glejte sl. 1

2. Vstavite dve alkalni bateriji
(tipa AA/LR6) v predal za baterije.
Upoštevajte pravilno usmerjenost polov!

Sl. 1

Glejte sl. 2

Pozor: ne uporabljajte akumulatorskih baterij!
Napotek: Zamenjajte baterije, ko na
prikazovalniku sveti simbol baterije. Stare baterije
odstranite skladno z lokalnimi

3. Ponovno namestite pokrov baterije.
Za morebitno montažo na steno lahko
termostat z vijakom ali kavljem pritrdite na
steno. V ta namen odstranite podstavek s
termostata tako, da ga z njega povlečete.

Sl. 2

Sl. 3

Napotek: Montažni material ni priložen.

4. Termostat je zdaj pripravljen za nastavitev
datuma in urnega časa. Pred tem morate
samo še sprejemnik priključiti v električno
vtičnico, kot je v nadaljevanju opisano v
poglavju Namestitev sprejemnika.

Sl. 3
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NAMESTITEV

DISPLAY HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

SOLL

T

M

J

IST

SOLL

IST

Press any
button.

T

MO

MO

AUTO

AUTO

M

J

Za spremembo nastavitve mora biti prikazovalnik vklopljen (1× pritisk
poljubne tipke). Prikazovalnik se po 15 sekundah samodejno ponovno
izklopi. Če programirate nastavitev, se termostat po 30 sekundah
brez vnosa vrne v glavni meni! Že izvedeni vnosi se pri tem shranijo
samodejno. Zato morate programiranje izvesti hitro!
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NAMESTITEV
SPREJEMNIK

Prikaz stanja delovanja
z LED lučko
Rdeča
Pripravljeno za delovanje

Ročno
stikalo za VKLOP/IZKLOP

(ogrevanje izklopljeno)
Zelena
Ogrevanje
(ogrevanje vklopljeno)

S stikalom za VKLOP/IZKLOP lahko ogrevanje vklopite in
izklopite neodvisno od termostata.

Pomemben napotek:
Če sprejemnik deluje brez termostata, mora biti termostat/oddajnik izklopljen.
Prikazovalnik popolnoma izklopite! Na termostatu pritisnite tipko za VKLOP/
IZKLOP in jo pridržite 3 sekunde, dokler se prikazovalnik ne izklopi.
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NAMESTITEV
SPREJEMNIK

1. Vtaknite sprejemnik v 230 V električno vtičnico, ki ste jo predvideli za
priključitev vašega infrardečega grelnika marmony.
2. Vtaknite priključni vtič vašega infrardečega grelnika marmony v
električno vtičnico sprejemnika.
3. Končano! Tovarniško sta med seboj oddajnik in sprejemnik povezana
(seznanjena). Sprejemnik zdaj čaka naukaze oddajnika/termostata.

Ročno povezovanje (seznanjenje) oddajnika in sprejemnika:
Če želite dodatni sprejemnik povezati s svojim daljinskim termostatom,
ali sprejemnik zaradi težav pri povezovanju povezati ročno, storite
naslednje...
… Na sprejemniku pritisnite »tipko za VKLOP/IZKLOP«, LED lučka sveti
zeleno
… Termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), osvetlitev
prikazovalnika je vklopljena (na kratko pritisnite poljubno tipko).
… Pritiskajte »tipko –«, dokler se v programski vrstici prikazovalnika ne
prikaže »TEST«. Pritisnite »START«. Na prikazovalniku se zdaj prikaz ON/
OFF (VKLOP/IZKLOP) spreminja v taktu. Zdaj na sprejemniku pritisnite
tipko za VKLOP/IZKLOP in jo pridržite tri sekunde. LED lučka prikaza
utripa kratko hitro, nato v taktu prikaza na prikazovalniku. Povezava je
zdaj vzpostavljena. Način povezovanja končajte tako, da na termostatu
pritisnete tipko za »Vklop/izklop«. Vaš termostat in sprejemnik sta zdaj
med seboj povezana (seznanjena).
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NASTAVITVE

DATUM, URNI ČAS, KONSTANTE

Po vstavitvi baterij je termostat v izklopljenem načinu (OFF).
– Vklop osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).
– Pritisnite tipko SET/OK in jo pridržite tri sekunde.
Leto (J) začne utripati. S »tipko + ali –« lahko
vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«.
Mesec (M) začne utripati. S »tipko + ali –« lahko
spremenite vrednost. Potrdite s »tipko SET/OK«.
Dan (T) začne utripati. S »tipko + ali –« lahko
vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«.
Ura začne utripati. S »tipko + ali –« lahko
vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«.
Minuta začne utripati. S »tipko + ali –« lahko
vrednost spremenite. Potrdite s »tipko SET/OK«, 1,0 °C utripa,
v programski vrstici sveti CONST. Nastavitev datuma in urnega časa
je zdaj zaključena. Dodatni vnosi za KONSTANTE niso potrebni! Zdaj
počakajte 15 sekund, da osvetlitev prikazovalnika ugasne. Podatki se
shranijo samodejno, prikaže se prejšnji meni!
Dodatni vnosi za KONSTANTE so tovarniško že optimizirani za
vaše infrardeče ogrevalne sisteme marmony in jih ni dovoljeno
spreminjati!
Po nastavitvi datuma in urnega časa se prikažejo KONSTANTE,
v programski vrstici sveti »CONST«. Sprememba histereze: Na
prikazovalniku zgoraj levo utripa prednastavljena vrednost histereze
1,0 °C. Te prednastavljene vrednosti ne spreminjajte. Vrednost potrdite
s »tipko SET/OK«.
Napotek: Ko je »ŽELENA« temperatura dosežena, termostat izklopi ogrevanje in
ga ponovno vklopi, ko sobna temperatura pade za nastavljeno vrednost histereze
(razlika v regulaciji). Vrednost histereze je mogoče s plus/minus spremeniti od 1 °C
do 5 °C.
Primer: Če je ŽELENA temperatura 20 °C in histereza 1 °C, termostat ogrevanje
izklopi pri 20 °C in ga pri padcu temperature na 19 °C ponovno vklopi. Priporočena
nastavitev za infrardeče grelnike marmony: »1,0 °C«
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NASTAVITVE
KONSTANTE

Na prikazovalniku zgoraj levo je prikazano OFF (IZKLOP), spodaj
utripa vrednost »1«, potrdite vrednost s »tipko SET/OK« . Ta vrednost
za infrardeče grelnike marmony ni pomembna in je ni dovoljeno
spreminjati. Vrednost potrdite s »tipko SET/OK«.
Priporočena nastavitev za infrardeče grelnike marmony: 1
Nastavitev funkcije odprtega okna:
Na prikazovalniku je prikazano »OPEN (ODPRTO)«, zgoraj levo utripa
»1«. Te prednastavljene vrednosti ni dovoljeno spreminjati. Vrednost
potrdite s »tipko SET/OK«. Programiranje KONSTANT je zdaj zaključeno,
termostat samodejno shrani vnesene vrednosti in se vrne v prejšnji
način »ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)«.
To funkcijo je treba vklopiti skladno z Direktivo o okoljsko primerni
zasnovi za infrardeče grelnike marmony. (Aktivno v tovarniški
nastavitvi.)

Napotek: Prepoznavanje odprtih oken je funkcija Uredbe o varčevanju z energijo,
ki poveča energetsko učinkovitost. Če zaznana sobna temperatura v pribl. 5
minutah pade za pribl. 2 °C (npr. pozimi zaradi odprtega okna), to termostat
zazna in ogrevanje samodejno izklopi. Na prikazovalniku je zdaj prikazano »OPEN
(ODPRTO)«. Ko zaprete okno, sobna temperatura ponovno nekoliko naraste, to
termostat zazna in samodejno ponovno preklopi v ogrevanje. Če pozabite zapreti
okno, se ogrevanje po 30 minutah ponovno vklopi, da se prepreči škoda zaradi
zmrzali v vaših prostorih. Priporočena nastavitev za infrardeče grelnike marmony:
»1« Nastavitve za namestitev so zdaj končane!
Recommended setting for marmony infrared heaters: “1”
The installation settings are now complete!
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OPIS TIPK
Tipka SET/OK:
Nastavitev datuma in urnega časa, nastavitev programov in potrditev
vnesenih vrednosti: SAMODEJNO P1/P2 – Način za počitnice – Datum/
urni čas
Tipka +/–:
V načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) izberite želene programe:
SAMODEJNO P1/ SAMODEJNO P2/ROČNO/Počitnice/TEST/ IZKLOP Vnos
vrednosti pri programiranju
Tipka START:
Vklopi program, izbran v programski vrstici (program utripa, ko je
aktiven)
Blokada tipk/otroško varovalo:
S pritiskom tipke »BLOKADA« za tri sekunde aktivirate blokado tipk. V
simbolni vrstici prikazovalnika se prikaže simbol ključavnice. Nobene
druge tipke ni več mogoče pritisniti. Za deblokiranje še enkrat pritisnite
tipko »BLOKADA« in jo pridržite tri sekunde, da ponovno odklenete
blokado tipk. Simbol ključavnice ugasne.
Tipka za vklop/izklop:
S tipko za »VKLOP/IZKLOP« lahko ogrevanje z daljinskim upravljalnikom
ročno vklopite ali izklopite. Na prikazovalniku je prikazano »ON (VKLOP)
ali OFF (IZKLOP)«. Na sprejemniku pri ON (VKLOP) sveti zelena LED
lučka (ogrevanje vklopljeno), pri OFF (IZKLOP) sveti rdeča LED lučka
(ogrevanje izklopljeno). Na termostatu je »simbol plamena« v »simbolni
vrstici« vklopljen oz. izklopljen.
Popoln izklop termostata/ogrevanja:
Pritiskajte »tipko za VKLOP/IZKLOP«, dokler se prikazovalnik ne izklopi
(pribl. 3 sekunde). Termostat je zdaj popolnoma izklopljen. Za vklop
pritiskajte tipko za VKLOP/IZKLOP, dokler se prikazovalnik ponovno ne
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vklopi (prikaže se OFF (IZKLOP)). S ponovnim pritiskom tipke za VKLOP/
IZKLOP, lahko ponovno preklopite v način ON (VKLOP) (ogrevanje
je ročno vklopljeno). Če je termostat v aktivnem programu (prikaz v
programski vrstici utripa), lahko aktivni program končate s pritiskom
tipke za VKLOP/IZKLOP. V programski vrstici je zdaj prikazano OFF
(IZKLOP). Ogrevanje se konča.
Simbolna vrstica:
v
simbolni
vrstici
so
simboli
za
ogrevanje
,
zaščito pred zmrzaljo
, počitnice , otroško varovalo , prikaz
oddajanja and baterijo
.
Programme row:
The displays for the following programmes are located in the programme
row AUTO, MANU, OFF, CONST, TEST.

IZBIRA MENIJA
IZBIRA MENIJA PROGRAMI

V načinu ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP) se lahko s pritiskanjem tipke + ali
– v meniju pomikate naprej ali nazaj. S pritiskom tipke START aktivirate
izbrani meni (meni utripa v programski vrstici). S pritiskom tipke za
VKLOP/IZKLOP deaktivirate meni.
on / off

ON Modus
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TEST
Modus

plus Taste

OFF Modus

plus Taste

AUTO P1

URLAUBS
Modus

AUTO P2

MANUELL

IZBIRA MENIJA

DELOVANJE S TERMOSTATOM IN ROČNIM NAČINOM

Delovanje s termostati (daljinsko delovanje) ročni način (MANU)
Ko nastavite datum in urni čas, je termostat pripravljen za delovanje.
V ročnem načinu lahko predhodno izberete želeno temperaturo
»ŽELENO«, termostat to temperaturo samodejno ohranja konstantno.
Temperaturo lahko nastavite od +5 °C do +39 °C steno.
Nastavitev ročnega načina »MANU«:
– termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
– Vklop osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).
S »tipko +/–« preklopite v ročni način (v programski vrstici spodaj je
prikazano »MANU (ROČNO)«, pritisnite tipko START (MANU (ROČNO)
zdaj utripa).
Napotek: Previdno, ne izberite MANU (ROČNO) s kovčkom v simbolni vrstici (način
za počitnice).

– S »tipko + ali –« lahko zdaj nastavite želeno ŽELENO temperaturo .
Termostat zdaj sprejemniku pošilja ukaze. Na prikazovalniku v simbolni
vrstici sveti »simbol plamena«, ko je ogrevanje vklopljeno. Sprejemnik
vklopi vaš infrardeč grelnik marmony. LED lučka na sprejemniku sveti
zeleno (ogrevanje).
– Za končanje ročnega načina »MANU« pritisnite tipko za »VKLOP/
IZKLOP; termostat preklopi v način »OFF (IZKLOP)« (ogrevanje je
izklopljeno).
Napotek: Zaradi varčevanja z baterijo se termostat in sprejemnik povezujeta pribl.
vsakih 15–30 sekund, odvisno od načina. Časovno zamaknjen vklop sprejemnika je
zato normalen.
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IZBIRA MENIJA

SAMODEJNA REGULACIJA TEMPERATURE »AUTO (SAMODEJNO)«

Nastavitev samodejne regulacije temperature »AUTO
(SAMODEJNO)« (P1/P2)
V načinu »AUTO (SAMODEJNO)« lahko po želji za vsak dan v tednu
ustvarite dva različna programa (P1/P2) s po 6 vklopnimi in izklopnimi
časi (U1–U6). Termostat skladno z izbranimi nastavitvami samostojno
uravnava sobno temperaturo.
Na voljo so naslednji dnevi/skupine dni:
posamezno Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne
skupina Po-To-Sr-Če-Pe
skupina So-Ne
Skupina Po-To-Sr-Če-Pe-So-Ne
Napotek: Pri ustvarjanju skupine se vklopni/izklopni časi U1–U6 uporabljajo
za vsak dan v tednu v skupini. Vsi morebitni predhodno nastavljeni posamezni
dnevi se prepišejo. Pri že obstoječih skupinah je mogoče posamezen dan skupine
naknadno prepisati s programiranjem posameznega dneva. Preostali dnevi v
skupini se ne spremenijo.

IZBIRA MENIJA
IZBIRA MENIJA PROGRAMI

Primer skupine dni v tednu (Po-To-Sr-Če-Pe-So-Ne)
– termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
– Vklop osvetlitve prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).
– S »tipkama +/–« izberite SAMODEJNI način P1 (»AUTO (SAMODEJNO)«
je prikazan v programski vrstici, »P1« v srednji vrstici)
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-– Pritisnite tipko »SET/OK« in jo pridržite tri sekunde.
Dan v tednu »Po« utripa! S tipkama +/– lahko zdaj izberete
posamezen dan (posamezno Po, To, Sr, Če, Pe, So, Ne) ali
skupino dni v tednu. (Skupina Po-To-Sr-Če-Pe) (skupina So-Ne)
(skupina Po-To-Sr-Če-Pe-So-Ne).
– Potrdite izbiro. Primer: (Po-To-Sr-Če-Pe-So-NE,) s tipko »SET/OK«
U1 utripa, pritisnite »tipko SET/OK«. ŽELENA temperatura utripa.
S »tipko +/–« vnesite želeno sobno temperaturo za U1.
Vklopni čas »ura« utripa.
S »tipko +/–« vnesite želeno uro vklopnega časa
U1 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
S »tipko +/–« vnesite želeno minuto vklopnega časa
U1 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
S »tipko +/–« vnesite želeno uro izklopnega časa
U1 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
S »tipko +/–« vnesite želeno minuto izklopnega časa
U1 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
U2 utripa, pritisnite »tipko SET/OK«. ŽELENA temperatura utripa.
S »tipko +/–« vnesite želeno sobno temperaturo za U2.
Vklopni čas »ura« utripa.
– S tipko +/– vnesite želeno uro vklopnega časa
U2 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
– S tipko +/– vnesite želeno minuto vklopnega časa
U2 »VKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
– S tipko +/– vnesite želeno uro izklopnega časa
U2 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
– S tipko +/– vnesite želeno minuto izklopnega časa
U2 »IZKLOP«. Potrdite s »tipko SET/OK«.
– Z istimi koraki lahko zdaj vnesete dodatne vklopne/ izklopne čase za
U3 do U6. Po zadnjem vnosu »U6« termostat samodejno shrani vnose
in in preklopi v način »SAMODEJNO P1«. Pritisnite »tipko START«, način
»SAMODEJNO P1« se aktivira, »AUTO (SAMODEJNO)« utripa. Termostat
skladno z nastavljenimi vrednostmi uravnava sobno temperaturo.
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Napotek: Če želite nastaviti samo eno, dve, tri, štiri ali pet vklopnih/izklopnih
momentov, po zadnjem želenem vnosu počakajte, da termostat preklopi nazaj v
glavni meni (pribl. 15 sekund), vnesene vrednosti se

Nastavitev »SAMODEJNO P2« poteka analogno nastavitvi »SAMODEJNO
P1«. V načinu »ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)« izberite Samodejno P2 in
sledite zgornjim navodilom.
– V aktiviranem »načinu AUTO (SAMODEJNO)« lahko kadar koli ročno
spremenite »ŽELENO« temperaturo tako, da pritisnete »tipko +/–«.
Sprememba ostane aktivna tako dolgo, dokler ne postane aktivna
naslednja programirana sprememba temperature »načina AUTO
(SAMODEJNO)
Napotek: Za obdobja, v katerih niste izvedli nastavitev (U1–U6), termostat preklopi

NAČIN ZA POČITNICE
Pri daljši odsotnosti, npr. med počitnicami, lahko temu ustrezno
programirate termostate. Nastavite lahko čas začetka (začetek
počitnic) in čas konca (konec počitnic) ter želeno sobno temperaturo
med počitnicami. Termostat med vašo odsotnostjo uravnava želeno
temperaturo in se po počitnicah ponovno vrne v izbrani program »AUTO
(SAMODEJNO)« ali »MANU (ROČNO)«.
Nastavitev programa za počitnice:
– termostat je v načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP). Vklop osvetlitve
prikazovalnika (na kratko pritisnite poljubno tipko).
– S »tipkama +/–« izberite želeni ROČNI način, (»MANU (ROČNO«) je
prikazano v programski vrstici, simbol kovčka se prikaže v simbolni
vrstici)
– Pritisnite tipko »SET/OK« in jo pridržite tri sekunde, »MANU
(SAMODEJNO)« utripa. Pritisnite tipko »SET/OK«. Prikaz »ŽELENA«
temperatura utripa.
– S »tipko +/–« izberite želeno sobno temperaturo »ŽELENO« med vašo
odsotnostjo. Potrdite s tipko »SET/OK«.
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– Datum za čas začetka počitnic »Leto« utripa, s
»tipko +/–« izberite želeno leto in ga potrdite s tipko »SET/
OK«. Utripa »mesec«, s »tipko +/–« izberite želeni mesec in ga potrdite
s tipko »SET/OK«. Utripa »DAN«, s »tipko +/–« izberite želeni dan in ga
potrdite s tipko »SET/OK«.
– Utripa »URA« za čas začetka počitnic, tipko +/– izberite želeno uro in jo
potrdite stipko »SET/OK«. Utripa »minuta«, s »tipko +/–« izberite
želeno minuto in jo potrdite s tipko »SET/OK«.
– Datum za čas konca počitnic »Leto« utripa, s »tipko +/–« izberite želeno
leto in ga potrdite s tipko »SET/ OK«. Utripa »mesec«, s »tipko +/–«
izberite želeni mesec in ga potrdite s tipko »SET/OK«. Utripa »DAN«, s
»tipko +/–« izberite želeni dan in ga potrdite s tipko »SET/OK«.
– Utripa »URA« za čas konca počitnic, s tipko +/– izberite želeno uro in jo
potrdite s tipko »SET/OK«. Utripa »minuta«, s »tipko +/–« izberite želeno
minuto in jo potrdite s tipko »SET/OK«.
– Nato pritisnite tipko »START«, simbol kovčka utripa. Termostat zdaj do
začetka počitnic uravnava temperaturo, ki ste jo do sedaj predhodno
izbrali v načinu MANU ali AUTO. Ob nastavljenem začetku dopusta
termostat uravnava temperaturo, izbrano v načinu za počitnice, in se ob
koncu počitnic ponovno vrnev prvotno stanje delovanja.
Napotek: Če ste npr. začetek počitnic nastavili za naslednji teden, lahko v vmesnem
času izberete vsak drug želeni program. Nato pravočasno pred začetkom počitnic
preklopite v način za počitnice (simbol kovčka v simbolni vrstici) in pritisnite
»START«, simbol kovčka utripa in način za počitnice je aktiven.
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DRUGO
Zaščita pred zmrzaljo:
Če sobna temperatura v »načinu OFF (IZKLOP)« pade pod 3 °C, se
samodejno aktivira zaščita pred zmrzaljo (v simbolni vrstici sveti
simbol za zmrzal). Termostat preklopi v način ogrevanja. Če je sobna
temperatura narasla na +12 °C, se način ogrevanja ponovno izklopi;
termostat ponovno preklopi v način »OFF (IZKLOP)«.
Napotek: Če je termostat popolnoma izklopljen (prikazovalnik je izklopljen),
zaščita pred zmrzaljo ni aktivirana!

Način za TEST:
– V »načinu ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)« pritiskajte »tipko +/–«, dokler
se v programski vrstici ne prikaže »TEST«. Pritisnite tipko »START«.
Na prikazovalniku se izmenično prikazuje ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).
Sprejemnik se vklopi v istem taktu vklop oz. izklop (LED lučka rdeča/
zelena utripa v taktu). S »tipko VKLOP/IZKLOP« na termostatu lahko
preskus delovanja zaključite. (Z načinom TEST lahko preskusite
povezavo med termostatom in sprejemnikom)
Če se sprejemnik ne odzove na signal termostata, izvedite ročno
povezovanje (seznanjenje). (Glejte Namestitev sprejemnika)

Menjava baterije:
Če se na prikazovalniku v simbolni vrstici zasveti simbol za baterijo,
nemudoma vstavite novi bateriji (2 kosa AA/LR6)! Uporabljajte samo
alkalne baterije. Ne uporabljajte akumulatorskih baterij, ki se lahko
ponovno polnijo! Iztrošene baterije odstranite ustrezno lokalnim
določbam!
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Preklop na poletni/zimski način:
Termostat samodejno vklopi oz. izklopi poletni/ zimski čas. Dne 24. 3.
ob 23:59 uri se urni čas prestavi za eno uro naprej (poletni čas). Dne 28.
10. ob 23:59 uri se urni čas prestavi za eno uro nazaj (zimski čas).
Informacije o skladnosti:
S tem proizvajalec izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami
in preostalimi zadevnimi določbami:
– Direktiva 2014/53/EU
– Direktiva ROHS 2011/65/EU
Popolne izjave o skladnosti so na voljo na spletnem mestu:
https://marmor-infrarotheizung.de/service-downloads-bedienungsanleitung/

Tehnični podatki:

Tip komunikacije

2 x 1,5 V AA alkalna baterija
(nista priloženi)
Enosmerna komunikacija ASK

Visokofrekvenčna moč

< 10 mW

Frekvenca

433,92 MHz

Napetostno napajanje

Hysteresis

1–5 °C/v korakih po 1 °C Število

temperaturnih sprememb

6 temperature changes per day
2 samodejna programa z
dnevnim in tedenskim programom
Minimalni

Samodejni programi
Minimalni
čas za programiranje
Koraki za nastavitev temperature

10 minut
koraki po 0,5 °C

Merjenje temperature

od +5 do +39 °C
(zaščita pred zmrzaljo 3 °C)
po 0,1 °C

Merilna natančnost

± 0,5 °C

Življenjska doba baterij

Eno ogrevalno obdobje

Vrsta zaščite

IP20

Delovna temperatura
Preklopna moč
Sprejemnik Nemčija
Preklopna moč
Sprejemnik Švica
Izhod kontakta
Prepoznavanje odprtega
okna

od 0 do +40 °C

Nastavitev temperature

230 V AC / 6.3 ampere 1449 W
230 V AC / 6.3 ampere 1449 W
releja
v vseh programih

Stand Mai 2019

23

Inverkehrbringer:
Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH
Werner-von-Siemens-Straße 3-7
25479 Ellerau

Hergestellt für:
marmony GmbH
Johannes-Kepler-Straße 11f
DE-94315 Straubing
Tel.: +49 (0) 94 21 9 63 01 89
Fax: +49 (0) 94 21 9 63 01 91
info@marmony.de
www.marmony.de

