INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Termostat de cameră cu radiocomandă MTC-40
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DATE TEHNICE
E M I ȚĂTO R / T E R M O S TAT

» A
 fișaj cu iluminare de fundal
» Blocarea tastelor/Siguranță pentru copii
» Schimbarea automată a orei de vară/
iarnă
» Setarea manuală a temperaturii
» Reglarea automată a temperaturii, 2
programe fiecare cu câte 6 timpi de
comutare (P1/P2)
» Selecție program pentru zilele individuale sau intervale, Luni-Vineri, Sâmbătă-Duminică, Luni-Duminică
» Program de concediu
» Protecție automată la îngheț (3˚C)
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» R
 ecunoașterea ferestrelor deschise
» Setări de temperatură + 5 °C până la +
39 °C
» Fiecare emițător are un cod de identificare unic
» Alimentare cu curent: 2 baterii alcaline
AA de 1,5 V (nu sunt incluse în conținutul livrării)
» Frecvență: 433,92 MHz
» Raza de acoperire radio cca. 20 m în
spațiu deschis

DATE TEHNICE
R E C E P TO R

»
»
»
»
»
»

 utere de comutare: 6,3 A/ 230 V c.a. /1449 W max.
P
Putere de comutare: 6,3 A/ 230 V c.a. /1449 W max. (Elveția)
Frecvență: 433,92 MHz
Controlul stării cu led
Conectarea automată după întreruperea curentului
Posibilitatea de pornire/oprire manuală la receptor
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DESCRIERE
MTC-40 este un set de termostat cu radiocomandă. Termostatul
monitorizează temperatura camerei și transmite aceste informații
la receptor care cuplează/decuplează sursa de căldură conectată în
funcție de setările termostatului.
Emițătorul termostatului MTC-40
» M
 ăsoară temperatura camerei și o reglează în
funcție de valorile setate.
» 2 programe săptămânale automate (P1/P2)
fiecare cu câte 6 timpi de comutare pe zi.
» Reglarea manuală a temperaturii.
» Ecran cu iluminare de fundal.
» Operarea simplă cu parametri presetați
pentru încălzirea cu radiații infraroșii.
» Picior de suport integrat; este posibilă
montarea la perete.
» Recunoașterea ferestrelor deschise pentru
creșterea eficienței energetice.
» Poate regla simultan mai mulți receptori.
Receptorul MTC-40
» P
 uterea de cuplare a receptorului 6,3 A/ 230 V c.a. / 1449
W max. 6,3 A / 230 V c.a. /1449 W max. (Elveția).
» Instalare/operare simplă.
» Afișarea cu led a stării de funcționare.
» Reconectarea automată după întreruperea alimentării cu
curent.
» Pornirea/oprirea automată a încălzirii prin intermediul
tastei pornit/oprit.
Avertisment!
Receptorul este destinat doar funcționării împreună cu o
placă de încălzire din marmură marmony. O funcționare
cu aparate de peste 1449 W/6,3 A 230 V determină
declanșarea dispozitivului intern de protecție și la
defectarea receptorului!
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UTILIZAREA ÎN CASĂ
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EXPLICAȚIE
Concediu

Siguranță pentru copii

Protecție la îngheț

Afișaj de emisie

Încălzire

Afișaj baterie descărcată

Temperatură
prescrisă (SOLL)

Zi („T“) , lună („M),
an („J)
Ziua săptămânii

(Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du )

Timp pornit/oprit
„EIN/AUS“

SOLL

IST

T

M

Temperatura reală
(IST)

J

Ora

MO DI MI DO FR SA SO

Ora de vară/iarnă

EIN
AUS
AUTO MANU OFF CONST

TEST

Mod de funcționare/
Rând de program

SOLL

T

IST

M

J

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

SET / OK

SET/OK

START

+

-

PORNIT/OPRIT
„EIN/AUS“

TEST

SPERRE EIN/AUS

Setări

Terminare program

START
Pornire program

PLUS
Schimbare programe
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MINUS 
Schimbare programe

INSTALAREA
EMIȚĂTOR

1. S
 coateți
capacul
compartimentului
bateriei
prin
apăsarea
ușoară
în
decupajul
mânerului
și tragerea capacului bateriei.
A se vedea Fig. 1

2. Introduceți două bucăți de baterii
alcaline (tip AA/LR6) în compartimentul
bateriei. Respectați polaritatea corectă!

Fig.1

A se vedea Fig. 2
Atenție: nu utilizați acumulatori!
Indicație: Înlocuiți bateriile când pictograma
bateriei se aprinde pe ecran. Eliminați bateriile
vechi conform reglementărilor locale.

3. Introduceți la loc capacul bateriei.
Pentru o eventuală montare pe
perete, termostatul poate fi fixat la
perete cu ajutorul unui șurub sau unui
cârlig. În acest scop, scoateți piciorul
suport prin tragerea termostatului.

Fig.2

Fig. 3
Indicație: Materialele de montaj nu sunt incluse în
conținutul livrării.

4. T
 ermostatul este acum pregătit pentru
setarea datei și orei. Înainte de aceasta,
trebuie doar să conectați receptorul
la priză în modul descris mai jos la
instalarea receptorului.

Fig.3
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INSTALAREA
ILUMINAREA DE FUNDAL A ECRANULUI

SOLL

T

M

J

IST

SOLL

IST

Apăsați orice tastă

T

MO

MO

AUTO

AUTO

M

J

Pentru a modifica o setare, ecranul trebuie să fie pornit (apăsați de
1 dată orice tastă). Ecranul se decuplează automat după 15 secunde.
Dacă programați o setare, termostatul comută în meniul principal după
30 de secunde dacă nu se face nicio introducere de date! Datele deja
introduse vor fi salvate în mod automat. De aceea, va trebui să faceți
programarea fără întrerupere!
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INSTALAREA
RECEPTOR

Afișaj led al stării de
funcționare
Roșu
Disponibilitate de funcționare

Comutator PORNIT/OPRIT
manual

(Încălzire oprită)
Verde
Regim de încălzire
(Încălzire pornită)

Cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT se poate porni și opri
încălzirea independent de termostat.
Indicație importantă:
Când receptorul funcționează fără termostat, este necesar ca termostatul/
emițătorul să fie oprit. Decuplați complet ecranul! Apăsați timp de 3 secunde tasta
PORNIT/OPRIT la termostat până când se produce decuplarea ecranului.
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INSTALAREA
RECEPTOR

1. Introduceți receptorul în priza de 230 V pe care ați prevăzut-o pentru
conectarea încălzitorului cu radiații infraroșii marmony.
2. Introduceți ștecherul de conectare al instalației de încălzire cu radiații
infraroșii marmony în priza receptorului.
3.  Asta a fost tot! Atât emițătorul, cât și receptorul sunt conectate
între ele din fabricație (împerecheate). Receptorul așteaptă acum
comenzile emițătorului/termostatului.
Conectarea manuală (împerecherea) emițătorului și receptorului:
Dacă doriți să conectați un receptor suplimentar la termostatul dvs.
radiocomandat sau doriți să conectați manual receptorul datorită
problemelor de conectare, procedați după cum urmează...
... Apăsați „Tasta PORNIT/OPRIT” de pe receptor; ledul se va
    aprinde verde
... Termostatul se află în modul ON/OFF, iluminarea ecranului este
    pornită (apăsați scurt orice tastă).
... Apăsați „tasta -” până când pe rândul de program al ecranului apare
   „TEST”. Apăsați „START” (ÎNCEPE). Pe ecran se va afișa acum alternativ
afișajul
   ON/OFF. Pe receptor, apăsați tasta PORNIT/OPRIT timp de 3 secunde.
   Afișajul led luminează intermitent rapid și scurt și apoi în ritmul
   ecranului. Conexiunea a fost realizată. Finalizați modul de realizare
   a conexiunii prin apăsarea tastei „Pornit/Oprit” la termostat. Acum
   termostatul și receptorul sunt interconectate între ele (împerecheate).
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SETĂRI
DATA, ORA, CONSTANTE

Prin introducerea bateriilor, termostatul este în modul OFF (OPRIT).
-  Porniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).
-  Apăsați timp de 3 secunde tasta SET/OK.
Anul (J) începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -”
puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”
Luna (M) începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -”
puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”
Ziua (T) începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -”
puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”
Ora începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -” puteți
modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”
Minutul începe să lumineze intermitent. Cu ajutorul „ tastei + sau -”
puteți modifica valoarea. Confirmați cu ajutorul „tastei SET/OK”, 1,0
°C luminează intermitent, pe rândul de program luminează CONST
(CONSTANȚE). Prin aceasta, s-a încheiat setarea datei și orei! Nu este
necesară introducerea în continuare a CONSTANTELOR ( CONSTANȚE)!
Acum așteptați timp de 15 secunde până când iluminarea ecranului se
stinge. Datele vor fi salvate automat, se va afișa meniul anterior!
Introducerile suplimentare de date pentru CONSTANTE
(CONSTANȚE) sunt optimizate din fabricație pentru sistemul de
încălzire cu radiații infraroșii marmony și nu trebuie modificate!
După introducerea datei și orei, vor fi afișate CONSTANTELE, pe rândul
de program va lumina „CONST” (CONSTANȚE).
Modificarea histerezisului: Pe ecran, la partea superioară stângă,
luminează intermitent valoarea presetată a histerezisului de 1,0 °C.
Această valoare presetată nu trebuie modificată. Confirmați valoarea
cu „tasta SET/OK”.
Indicație: La atingerea temperaturii „PRESCRISE”, termostatul oprește încălzirea
și o repornește atunci când temperatura camerei se reduce cu valoarea setată a
histerezisului (diferența de reglare). Valoarea histerezisului poate fi modificată cu
plus/minus în intervalul de la 1 °C până la 5 °C.
Exemplu: Dacă temperatura PRESCRISĂ este 20 °C și histerezisul este 1 °C,
termostatul va opri încălzirea la 20 °C și o va reporni în cazul reducerii temperaturii
la valoarea de 19 °C. Setare recomandată pentru instalațiile de încălzire cu radiații
infraroșii marmony: „1,0 °C”
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SETĂRI
CONSTANTE

Pe ecran, în partea de sus stânga, este afișat OFF(OPRIT), jos luminează
intermitent valoarea „1”, confirmați cu „tasta SET/OK”. Această valoare nu
este relevantă pentru sistemele de încălzire cu radiații infraroșii marmony și
nu este permisă modificarea acesteia. Confirmați valoarea cu „tasta SET/OK”.
Setare recomandată pentru instalațiile de încălzire cu radiații
infraroșii marmony: 1 Setarea funcției ferestrelor deschise:
Pe ecran este afișat „DESCHIS”, în partea stângă sus luminează
intermitent „1”. Nu este permisă modificarea acestei valori presetate.
Confirmați valoarea cu ajutorul „tastei SET/OK”. Prin aceasta s-a
încheiat programarea pentru CONSTANTE (CONSTANȚE), termostatul
salvează automat valorile introduse și revine în modul anterior „ON/
OFF” (PORNIT/OPRIT).
În conformitate cu prevederile Directivei de instituire a unui
cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare
ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, această
funcție trebuie activată pentru sistemele de încălzire cu radiații
infraroșii marmony. (Este activă în setările din fabricație)
Indicație: Recunoașterea ferestrelor deschise constituie o funcție a regulamentului
de economisire a energiei care majorează eficiența energetică. Dacă temperatura
detectată a camerei scade în interval de cca. 5 minute cu cca. 2 °C (de exemplu
iarna, prin deschiderea unei ferestre), termostatul recunoaște acest lucru și oprește
automat încălzirea. Acum, pe ecran se va afișa „DESCHIS”. După închiderea ferestrei
temperatura crește ușor din nou, acest lucru fiind recunoscut de către termostat care
va reporni automat funcționarea de încălzire. În cazul în care ați uitat să închideți la
loc fereastra, funcționarea de încălzire va fi reactivată după 30 de minute, pentru a
evita producerea de daune prin îngheț în camerele dumneavoastră.
Setare recomandată pentru instalațiile de încălzire cu radiații infraroșii marmony: „1”

Prin aceasta s-au făcut setările pentru instalare!
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DESCRIEREA TASTELOR
Tasta SET/OK:
Setarea datei și orei, setarea programelor, precum și confirmarea
valorilor introduse: AUTO P1/P2 – Modul de concediu – Data/Ora
Tasta +/-:
În modul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) permite setarea programelor dorite:
AUTO-P1 / AUTO-P2 / MANU / Concediu /TEST / OFF Introducerea de
valori la programare
Tasta START (ÎNCEPE):
Activarea programelor selectate în rândul de program (programul
luminează intermitent atunci când este activ)
Blocarea tastelor/Siguranță pentru copii
Prin apăsarea timp de 3 secunde a tastei „BLOCARE” (SPERRE) se
produce activarea blocării tastelor. Pe rândul de pictograme al ecranului
se va afișa pictograma lacătului. Nu mai poate fi apăsată nicio altă tastă.
Pentru deblocare, apăsați din nou timp de 3 secunde tasta BLOCARE
(SPERRE) pentru a anula blocarea tastelor. Pictograma lacătului se
stinge.
Tasta Pornit/Oprit:
Cu ajutorul „tastei PORNIT/OPRIT” puteți opri sau porni manual încălzirea
cu ajutorul telecomenzii. Pe ecran va apărea „ON sau OFF”. La receptor va
lumina în caz de ON ledul verde (încălzirea este pornită), iar în caz de OFF
va lumina ledul roșu (încălzirea este oprită). La termostat va fi activată,
respectiv dezactivată „pictograma flăcării” pe „rândul de pictograme”.
Decuplarea completă a termostatului/încălzirii
Apăsați „tasta PORNIT/OPRIT” până când ecranul se decuplează (cca.
3 secunde). Acum termostatul este complet decuplat. Pentru pornire,
apăsați din nou tasta PORNIT/OPRIT până când ecranul este cuplat din
nou (se afișează OFF). Prin apăsarea din nou a tastei PORNIT/OPRIT
puteți comuta din nou în modul ON (încălzirea este pornită manual).
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În cazul în care termostatul este într-un program activ (afișajul din
rândul de program luminează intermitent), programul activ poate fi
încheiat prin apăsarea tastei PORNIT/OPRIT. Pe rândul de program se
va afișa acum OFF. Regimul de încălzire va înceta.
Rândul de pictograme:
Pe rândul de pictograme se găsesc pictogramele pentru încălzire
,
protecție la îngheț , concediu , siguranța contra copiilor , afișajul
de emisie și baterie descărcată
.
Rândul de program:
Pe rândul de program se găsesc afișajele pentru programele AUTO,
MANU, OFF, CONST, TEST.

SELECTAREA MENIULUI
SELECTAREA MENIULUI PROGRAME

În modul ON sau OFF, prin apăsarea tastei + sau - puteți comuta în
meniu înainte sau înapoi. Prin apăsarea tastei START, activați meniul
selectat (meniul luminează intermitent în rândul de program). Prin
apăsarea tastei PORNIT/OPRIT dezactivați meniul.
on / off

Modul ON
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TEST
Mod

Tasta plus

Modul OFF

Tasta plus

AUTO P1

CONCEDIU
Mod

AUTO P2

MANUAL

SELECTAREA MENIULUI
FUNCȚIONAREA CU TERMOSTAT ÎN MODUL MANUAL

Funcționarea cu termostat (funcționarea cu radiocomandă) în
modul manual (MANU)
După ce ați setat data și ora, termostatul este pregătit de funcționare.
În modul manual puteți seta o temperatură „PRESCRISĂ” dorită, care
va fi menținută contantă în mod automat de termostat. Temperatura
poate fi setată de la +5 °C până la +39 °C.
Setarea modului manual „MANU”:
- Termostatul se află în modul ON/OFF
-P
 orniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).
Cu ajutorul „tastei +/-” comutați în modul manual (pe rândul de program
se afișează „MANU”, apăsați tasta START (acum MANU luminează
intermitent).
Indicație: Atenție! Să nu selectați MANU cu geamantanul în rândul de pictograme
(modul de concediu).

-C
 u „tasta + sau -” puteți seta acum temperatura PRESCRISĂ dorită.
Acum termostatul trimite comanda la receptor. Pe ecran, pe rândul
de pictograme luminează „pictograma flacără”, în cazul în care este
pornită funcționarea de încălzire. Receptorul va porni sistemul de
încălzire cu radiații infraroșii marmony. Ledul de la receptor va lumina
în culoarea verde (funcționare de încălzire).
-P
 entru a ieși din modul „MANU” apăsați „tasta PORNIT/OPRIT” a
termostatului în modul „OFF” (încălzire oprită).
Indicație: Pentru a economisi bateria, se face o conectare între termostat și receptor
la cca. 15-30 de secunde, în funcție de mod. De aceea, este normală comutarea
întârziată în timp a receptorului.
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SELECTAREA MENIULUI
REGLAREA AUTOMATĂ A TEMPERATURII „AUTO”

Setarea reglării automate a temperaturii „AUTO” (P1/P2)
În funcție de preferința dumneavoastră, în modul „AUTO” puteți crea
pentru fiecare zi din săptămână două programe diferite (P1/P2) fiecare
cu câte 6 timpi de pornire și oprire (U1-U6). Termostatul va regla în mod
automat temperatura camerei în funcție de setările selectate.
Sunt disponibile pentru selectare următoarele zile/grupe de zile ale săptămânii:
Individual Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du
Grupul Lu-Ma-Mi-Jo-Vi
Grupul Sâ-Du
Grupul Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Du
Indicație: La crearea unui grup, timpii de pornire-oprire U1-U6 se aplică fiecărei
zile din săptămână a grupului. Toate zilele individuale setate eventual anterior vor
fi suprascrise. În cazul grupurilor deja existente, o zi individuală din grup poate fi
suprascrisă prin intermediul programării zilei individuale. Restul grupurilor de zile
nu vor fi modificate.

SELECTAREA MENIULUI
SELECTAREA MENIULUI PROGRAME

Setarea programului AUTO P1:
Exemplu de grup de zile din săptămână (Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Du)
- Termostatul se află în modul ON/OFF.
- Porniți iluminarea ecranului (apăsați scurt orice tastă).
-C
 u ajutorul „tastelor +/-” selectați modul AUTO P1 („AUTO” se va afișa
în rândul de program, „P1” se va afișa în rândul din mijloc)
-A
 păsați „tasta SET/OK” timp de 3 secunde.
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Va lumina intermitent ziua din săptămână „Lu.”! Cu ajutorul tastelor +/puteți selecta acum o zi individuală (individual Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du) sau
un grup de zile din săptămână. (Grup Lu-Ma-Mi-Jo-Vi) (Grup Sâ-Du) (Grup
Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Do).
-C
 onfirmați selecția, de exemplu: (Lu-Ma-Mi-Jo-Vi-Sâ-Du) cu ajutorul
tastei „SET/OK”
U1 va lumina intermitent, apăsați „tasta Set/OK” Temperatura PRESCRISĂ
va lumina intermitent. Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți temperatura
dorită a camerei pentru U1. Timpul de pornire „oră” va lumina intermitent.
- Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți ora dorită a timpului de pornire U1
„PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
-C
 u ajutorul „tastei +/-” introduceți minutul dorit al timpului de pornire
U1 „PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
-C
 u ajutorul „tastei +/-” introduceți ora dorită a timpului de oprire U1
„OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
-C
 u ajutorul „tastei +/-” introduceți minutul dorit al timpului de oprire
U1 „OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
U2 va lumina intermitent, apăsați „tasta Set/OK” Temperatura PRESCRISĂ
va lumina intermitent. Cu ajutorul „tastei +/-” introduceți temperatura
dorită a camerei pentru U2.
Timpul de pornire „oră” va lumina intermitent.
-C
 u ajutorul tastei +/- introduceți ora dorită a timpului de pornire U2
„PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
-C
 u ajutorul tastei +/- introduceți minutul dorit al timpului de pornire
U2 „PORNIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
-C
 u ajutorul tastei +/- introduceți ora dorită a timpului de oprire U2
„OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
-C
 u ajutorul tastei +/- introduceți minutul dorit al timpului de oprire U2
„OPRIT”. Confirmați cu ajutorul „tastei Set/OK”
- Prin intermediul acelorași pași puteți introduce acum alți timpi de
pornire-oprire pentru U3 până la U6. După ultima introducere pentru
„U6”, termostatul va salva automat datele introduse și va comuta
în modul „AUTO P1”. Apăsați „tasta START”, modul „AUTO P1” va fi
activat și „AUTO” luminează intermitent. Termostatul va regla acum
temperatura dorită a camerei în conformitate cu valorile setate.
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Indicație: În cazul în care doriți să setați doar un punct de pornire-oprire, respectiv
două, trei, patru sau cinci puncte de pornire-oprire, după ultima introducere dorită
de date așteptați până când termostatul comută înapoi în meniul principal (cca. 15
secunde) pentru ca valorile introduse să fie salvate în mod automat.

Setarea „AUTO P2” se face în mod analog setării „AUTO P1”. În modul „ON/
OFF” selectați Auto P2 și urmați instrucțiunile de mai sus.
- În „ modul AUTO” activat puteți modifica oricând manual valoarea
dorită pentru temperatura „PRESCRISĂ” prin apăsarea „tastei +/”. Modificarea rămâne activă până când devine activă următoarea
modificare programată de temperatură a „ modului AUTO”.
Indicație: Pentru timpii pentru care nu ați introdus valori prestabilite (U1-U6),
termostatul va comuta pe setarea din fabricație, de 19 °C.

MODUL CONCEDIU
Aveți posibilitatea ca pe durata unei perioade de absență mai îndelungată,
de exemplu în concediu, să programați în mod corespunzător
termostatul. Puteți seta un timp de pornire (începutul concediului) și
un timp final (sfârșitul concediului), precum și temperatura dorită a
camerei pentru perioada de concediu. Termostatul va regla temperatura
dorită în timpul absenței dumneavoastră și după concediu va reveni la
programul „AUTO” sau „MANU” selectat.
Setarea programului de concediu:
- Termostatul se află în modul ON/OFF. Porniți iluminarea ecranului
(apăsați scurt orice tastă).
- Cu ajutorul „ tastelor +/-” selectați modul MANU dorit („MANU”) se va
afișa în rândul de program, pictograma geamantanului va apărea în
rândul pentru pictograme)
- Apăsați „tasta SET/OK” timp de 3 secunde, „MANU” va lumina
intermitent. Apăsați „tasta SET/OK”. Afișajul temperatură „PRESCRISĂ”
va lumina intermitent.
- Cu ajutorul „ tastei +/-” selectați temperatura „PRESCRISĂ” a camerei
dorită în timpul absenței dumneavoastră. Confirmați cu „ tasta SET/
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OK”.
- Va lumina intermitent data pentru timpul de începere a concediului
„an”, cu ajutorul „ tastei +/-” selectați anul dorit și confirmați cu ajutorul
tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „luna”, cu ajutorul „tastei +/-”
selectați luna dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va lumina
intermitent „ZIUA”, cu ajutorul „ tastei +/-” selectați ziua dorită și
confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- Va lumina intermitent „ORA” pentru timpul de începere a concediului,
cu ajutorul „tastei +/-” selectați ora dorită și confirmați cu ajutorul
tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „minut”, cu ajutorul „tastei +/-”
selectați minutul dorit și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- Va lumina intermitent data pentru data de terminare a concediului
„an”, cu ajutorul „tastei +/-” selectați anul dorit și confirmați cu ajutorul
tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „luna”, cu ajutorul „tastei +/-”
selectați luna dorită și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”. Va
lumina intermitent „ZIUA”, cu ajutorul „ tastei +/-” selectați ziua dorită
și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- Va lumina intermitent „ORA” pentru data de terminare a concediului,
cu ajutorul „tastei +/-” selectați ora dorită și confirmați cu ajutorul
tastei „SET/OK”. Va lumina intermitent „minut”, cu ajutorul „tastei +/-”
selectați minutul dorit și confirmați cu ajutorul tastei „SET/OK”.
- În continuare apăsați tasta „START”, pictograma geamantanului va
lumina intermitent. Până la începerea concediului, termostatul va
regla temperatura pe care ați selectat-o până acum în modul MANU
sau AUTO. La începutul concediului, termostatul va regla temperatura
în modul de concediu ales și la sfârșitul perioadei de concediu va
comuta din nou înapoi pe starea de funcționare inițială.
Indicație: Dacă, de exemplu ați setat începutul concediului pentru săptămâna
viitoare, în perioada intermediară puteți selecta orice alt program dorit. Comutați
apoi la timp, înainte de începerea concediului, în modul de concediu (pictograma
geamantanului în rândul de pictograme) și apăsați „START”, pictograma
geamantanului va lumina intermitent și modul de concediu va deveni activ.
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DIVERSE
Protecția contra înghețului:
În cazul în care în „modul OFF” temperatura camerei scade sub 3 °C,
se va activa în mod automat protecția contra înghețului (în rândul de
pictograme va lumina pictograma de îngheț). Termostatul va comuta pe
funcționarea de încălzire. Dacă temperatura camerei a crescut la +12
°C, funcționarea de încălzire se va decupla din nou, termostatul va trece
din nou în „modul OFF”.
Indicație: Dacă termostatul este complet decuplat (ecranul este oprit), protecția
contra înghețului nu este activată!

„Modul“ TEST:
-În „modul ON/OFF” apăsați „tasta +/-” până când pe rândul de program
apare „TEST”. Apăsați tasta „START”. Pe ecran se va afișa alternativ
ON/OFF. Receptorul va cupla, respectiv va decupla cu aceeași cadență
(ledul roșu/verde luminează intermitent cadențat). Cu ajutorul
„tastei PORNIT/OPRIT” de la termostat puteți întrerupe funcția. (Prin
intermediul modului TEST aveți posibilitatea de a verifica conexiunea
dintre termostat și receptor)
În cazul în care receptorul nu reacționează la semnalul termostatului,
efectuați o conectare manuală (împerechere). (A se vedea Instalarea
receptorului)
Înlocuirea bateriilor:
În cazul în care pe ecran, pe rândul pentru pictograme luminează
pictograma bateriei, este necesară introducerea neîntârziată de
baterii noi (2 bucăți AA/LR6)! Utilizați doar baterii alcaline. Nu utilizați
acumulatori reîncărcabili!
Eliminați bateriile folosite în conformitate cu prevederile locale!
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Schimbarea oră de vară-oră de iarnă:
Termostatul face automat comutarea oră de vară/iarnă. În data de
24.03. la ora 23:59, ora se dă înainte cu o oră. (Ora de vară) La data de
28.10. la ora 23:59, ora se dă înapoi cu o oră (Ora de iarnă).
Informații de conformitate:
Prin prezenta, producătorul declară că acest aparat satisface cerințele
de bază și restul prevederilor relevante ale:
- Directiva 2014/53/UE
- Directiva 2011 /65/UE ROHS privind restricțiile de utilizare a anumitor
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Declarațiile de conformitate complete sunt disponibile la adresa:
https://marmor-infrarotheizung.de/service-downloads-bedienungsanleitung/

Date tehnice:

Puterea de înaltă frecvență

2 baterii alcaline de 1,5 V tip AA
(nu sunt incluse în conținutul
livrării)
Comunicație într-un singur
sens ASK
< 10 mW

Frecvență

433,92 MHz

Histerezis
Nr. de modificări de
temperatură

1 -5 °C/în incremente de 1 °C

Alimentare cu tensiune
Tip de comunicație

Programe automate
Timpul minim programabil
Incrementul de setare a
temperaturii
Setarea temperaturii
Măsurarea temperaturii
Precizia de măsurare
Durata de viață a bateriilor
Tip de protecție
Temperatura de lucru
Puterea de comutare receptor Germania
Puterea de comutare receptor Elveția
Ieșire
Recunoașterea ferestrelor
deschise

6 modificări de temperatură/zi
2 programe automate cu program de zi și de săptămână
10 minute
Increment de 0,5 °C
+5 până la +39 °C (protecție
contra înghețului 3 °C)
la fiecare 0,1 °C
± 0,5 °C
O perioadă de utilizare a
încălzirii
IP20
0 °C până la +40 °C
230 V c.a./6,3 A 1449 W
230 V c.a./6,3 A 1449 W
Contact de releu
În toate programele

Versiunea mai 2019
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Serviciu clienți
0049(0)800-540 54 54
support@carstensen.de
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