
Termosztáton történő  kezelés 

 
1. A termosztátot a BE/KI gombbal lehet be- és kikapcsolni. 
2. A hőmérsékletet a fel-le gombbal lehet állítani 
3. Nyomjuk meg az idő gombot, majd a fel-le gombokkal lehet percet, órát és napot állítani 
4. Kézi módba történő állítás, ami a nem programozott módot jelenti. 

Nyomjuk le a menü gombot, miután a kéz jel jelenik meg a képernyőn, ami a kézi mód. 
A fel-le gombbal állítsuk a hőmérsékletet. 
Nyomjuk meg az idő gombot, majd a fel-le gombokkal lehet percet, órát és napot állítani  

 
5. A gyerekzár az idő gomb hosszú lenyomásával kapcsolható be (zárva jel). Az ismételt hosszú 

lenyomással kikapcsolható. 
6. Programozható mód beállítása: nyomjuk le a menü gombot, amíg a program mód jelenik meg. 

LOOP (hurok) és 12345 jelenik meg. .A fel-le  gombokkal válasszuk ki a megfelelő módot 5+2, 6+1, 
vagy 7 napi program.  
12345 megjelenése a hét napjai soron az 5+2 módot jelzi. 
123456 megjelenése a hét napjai soron a 6+1 módot jelzi 
1234567 megjelenése a hét napjai soron a 7 napos módot jelzi. 
A menü gombbal választhatjuk ki a periódusokat. 
A hőmérsékletet a fel-le gombbal lehet állítani. 
Nyomjuk le az idő gombot az idő beállításához (a fel-le gombbal) 
Nyomjuk le ismét a menü gombot a hétvége hőmérsékletének beállításához. 
Ha egy ideiglenes beállítást akarunk – bármely periódusban-  nyomjuk le a menü gombot 
és a kéz jel villogni kezd. Ha kész a beállítás minden automatikusan tárolódik. 
A menü gomb lenyomásával válthatunk kézi és automata mód között. 

 



Megjegyzés 
A 2; 3; és 4-es periódusok hőmérséklete azonos. Kérjük állítsa be igény szerint. 
Ha egy periódus beállított hőmérséklete 00, akkor ilyenkor kikapcsolt állapot lesz 
A talaj hőmérséklet ellenőrzése: Kb. 5 másodpercig lenyomva tartva az idő gombot, közben 
nyomjuk le a KI/BE gombot. Az OUT Temp felirat villogni kezd és megjelenik a talaj hőmérséklet. 
Elengedve a gombokat rövid  időn belül visszatér a levegő hőmérséklet. 
 

Haladó beállítások 
 
Kikapcsolt állapotban 2-3 mp-ig lenyomva tartva az idő gombot, nyomjuk le a 
KI/BE gombot is. Megjelenik a SEN felirat. Ezután a menü gombbal léphetünk 
a következő lehetőségekbe. 
 

 
 
Megjegyzés 
 
Holttér a talaj hőmérsékletre: pl. ha a beállított érték 2 és az OSV 42oC de az aktuális hőmérséklet 
eléri a 44oC értéket , a relé kikapcsol és amikor a hőmérséklet visszatér 40-re, a relé bekapcsol. 
Ez akkor működik, ha a szoba hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított. 
 
Szenzor hiba: Kérjük figyeljen a helyes szenzor mód beállítására. Ha eltérő módot választunk, vagy 
valamelyik szenzor meghibásodik az Err (hiba) jel jelenik meg és a fűtés nem működik a hiba 
kijavításáig. 
 
 
A termék CE és ROHs bevizsgálással rendelkezik. 
Garancia: 2 év 
Gyártó BEOK Kína 
Forgalomba hozza: STAFÉTA Kft 
 

 


