ADAX DT Neo Basic s5
Termosztát használati útmutató
Bevezetés
A berendezést testi vagy szellemi fogyatékossággal rendelkező személyek és gyermekek csak felügyelet
mellett használhatják. 8 évnél fiatalabb gyermekek a berendezést nem csatlakoztathatják az elektromos
hálózathoz és nem módosíthatják a beállításokat.
A tápkábel sérülése esetén a javítást csak a gyártó, annak képviselője vagy képzett szakember végezheti.
A kijelző részei
A fűtőpanel bekapcsolása
A fűtőpanel bekapcsolásához nyomja meg a (|) gombot a fűtőpanel
oldalán. Első bekapcsoláskor a fűtőtest 20 °C gyári beállításon kezd
működni. A fűtőpanel a hőmérséklet-beállítás módosításáig ezen a
hőmérsékleten működik.
A fűtőpanel kikapcsolása
A fűtőpanel kikapcsolásához nyomja meg a (O) gombot a fűtőpanel
oldalán.
A következő bekapcsoláskor a fűtőpanel a kikapcsolás előtti
paraméterekkel indul újra.
„Paraméter-beállítások” menü
A fűtőpanel két vezérlő menüvel rendelkezik a paraméterek
beállítására.
- az összes fűtési paraméter beállítása, illetve módosítása
- a beépített programok kiválasztása
LED
Leírás
jelzőfény
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A komfort hőmérséklet beállítását jelzi
1. ON – a fűtés bekapcsolva az előre beállított
programnak megfelelően
2. OFF – a fűtés bekapcsolva a jelzett
hőmérsékleten
3. Villog – ideiglenes hőmérséklet került
beállításra a komfort módban
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A csökkentett hőmérséklet beállítását jelzi
1. ON – a fűtés bekapcsolva az előre beállított
csökkentett hőmérsékleten
2. OFF – heti fűtési ciklus nem került
kiválasztásra, a fűtés bekapcsolva a jelzett
hőmérsékleten
3. Villog – ideiglenes hőmérséklet került
beállításra a komfort módban
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A fűtőpanel működési állapotát jelzi
1. ON – a fűtés bekapcsolva
2. OFF – a fűtés kikapcsolva

Megjegyzés: 5 perc inaktivitás
után a termosztát kilép a
menüből
és
működési
üzemmódba tér vissza.
„Beállítások” menü
Amikor a kijelzőn a hőmérséklet
értéke látható, nyomja meg és 5
másodpercig tartsa nyomva az
(OK) gombot a „Beállítások”
menü
megnyitásához.
A
menüben beállíthatja a pontos
időt
és
napot,
létrehozhat/módosíthat három
heti
fűtési
programot,
ki/bekapcsolhatja az adaptív
indítási
funkciót,
ki/bekapcsolhatja a nyitott
ablak funkciót, elvégezheti a
kalibrálást vagy visszatérhet a
gyári
beállításokhoz.
A
„Beállítások” menüből való
kilépéshez nyomja meg és 5
másodpercig tartsa nyomva az
(OK) gombot.
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Vezérlőmenü
Amikor a kijelzőn a hőmérséklet értéke látható, nyomja meg a (>) gombot a Vezérlőmenü
megnyitásához. A (<) és (>) gombokkal léphet a lista elemeire: P1 > P2 > P3 > OF > nP
Miután kiválasztotta a kívánt programot, nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor újra megjelenik a
hőmérséklet értéke.
Az idő beállítása a fűtőpanelen
Működési üzemmódban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Válassza ki a „td”
menüpontot és nyomja meg az (OK) gombot. A kijelzőn megjelenő számok a hét napjait jelzik (1 – hétfő,
2 – kedd, stb.). Használja a (+) és (-) gombokat a megfelelő szám kiválasztásához, majd nyomja meg az
(OK) gombot. A következő lépésben állítsa be az időt. Az óra beállításához használja a (+) és (-) gombokat
a megfelelő érték kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. A perc beállításához is a (+) és (-)
gombokat használja, majd nyomja meg az (OK) gombot. A kijelzőn ekkor a „td” felirat jelenik meg.
Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot.
Megjegyzés: Az óra számértéke 0 és 23 között változtatható, a perc számértéke pedig 0 és 59 között.
A „Beállítások” menü bármely egyéb funkciójának kiválasztása tilos az időbeállítás elvégzése előtt.
Heti fűtési programok
Három különböző fűtési program hozható létre: P1, P2 és P3. Lehetőség van hétköznapokon és
hétvégén eltérő fűtési paraméterek beállítására.
A heti fűtési program keretében meg kell adni a kívánt komfort hőmérsékletet és a csökkentett
hőmérsékletet. A gyári beállítás szerint a komfort hőmérséklet 20 °C, a csökkentett hőmérséklet 16 °C.
A heti program beállítása során meg kell adni, hogy mely időszakokban van szükség a csökkentett
hőmérsékletre. Ezeken az időszakokon kívül a komfort hőmérséklet kerül beállításra.
Heti fűtési program létrehozása
Működési üzemmódban nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Végezze el az
idő beállítását az idő beállítása rész szerint. A (<) és (<) gombok segítségével válassza ki a „Pr” (program)
menüpontot és nyomja meg az (OK) gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a három létrehozható/módosítható heti program: P1, P2, P3. A (<) és (>)
gombok segítségével válassza ki a kívánt programot és nyomja meg az (OK) gombot.
Használja a (+) és (-) gombokat a kívánt fűtési időszak kiválasztásához (5 – hétköznapok, 2 – hétvége) és
nyomja meg az (OK) gombot.
A fűtési időszak létrehozásához válassza ki az „St” (start) menüpontot, nyomja meg az (OK) gombot.
Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat az időszak kezdőórájának kiválasztásához.
Ezt követően újra nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a perc beállításához. A (>)
gomb ismételt megnyomása után a kijelzőn az „En” (end) felirat olvasható. Ekkor beállíthatja a fűtési
időszak végét. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat az időszak befejező órájának
kiválasztásához. Ezt követően újra nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és (-) gombokat a perc
beállításához. A (>) gomb ismételt megnyomása után a kijelzőn az „C” felirat olvasható. Ekkor állíthatja
be a kiválasztott időszakban kívánt hőmérsékletértéket. Nyomja meg a (>) gombot és használja a (+) és
(-) gombokat a hőmérséklet megadásához. Végül nyomja meg a (>) gombot, hogy visszatérjen a
„Beállítások” menübe.
Újabb fűtési időszak megadásához végezze el ismét a fenti lépéseket a kívánt időszakra (5 –
hétköznapok, 2 – hétvége) a kívánt paraméterek beállításával.
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Heti fűtési program kikapcsolása
Nyomja meg a (>) gombot a Vezérlőmenü megnyitásához, és válassza az „nP” menüpontot.
Ha ki akarja iktatni a hétköznapokat (vagy a hétvégét) a fűtési időszakból, válassza az „5” (vagy a „2”)
menüpontot a program létrehozása során, nyomja meg a (>) gombot, és a (+) és (-) gombok segítségével
állítsa be az „oF” értéket.
Nyitott ablak funkció
A Nyitott ablak funkció bekapcsolása esetén a termosztát érzékeli a nyitott ablakot (a rövid idő alatt
bekövetkező hirtelen hőmérséklet-változást). A nyitott ablak érzékelése esetén a fűtés automatikusan
lekapcsol és bekapcsol a Jégmentesítés funkció, amelynek gyári értéke 7 °C.
Az ablak becsukása után, tehát amikor a hőmérséklet újból emelkedni kezd, a fűtőpanel automatikusan
visszakapcsolja az előzetesen beállított programot és visszaállítja a hőmérsékletet.
Megjegyzés: a termosztát a hőmérsékletcsökkenést érzékeli. Ha a szoba egyébként is hűvös, a Nyitott
ablak funkció nem működik.
A Nyitott ablak funkció engedélyezése
A Nyitott ablak funkció engedélyezhető vagy letiltható. Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az
(OK) gombot. Végezze el az idő beállítását az idő beállítása rész szerint. Használja a (<) és (>) gombokat
az „OP” menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (+) és (-) gombokat
az „On” vagy az „oF” állapot kiválasztásához.
Kalibrálás
Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Végezze el az idő beállítását az idő
beállítása rész szerint. Használja a (<) és (>) gombokat a C” menüpont kiválasztásához és nyomja meg az
(OK) gombot a szoba hőmérsékletének kijelzéséhez. Ezt az értéket a (+) és a (-) gombokkal változtathatja,
más szóval kalibrálhatja. Pl. ha a termosztát a szoba hőmérsékletét +20 °C-nak jelzi, míg egy másik
hőmérő szerint a hőmérséklet +22 °C, a termosztátot erre az értékre kalibrálhatja.
Adaptív indítás
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó által előre beállított hőmérsékletet a termosztát a kívánt
időre állítsa be. Pl. ha a felhasználó azt szeretné, hogy 9 órakor 20 °C legyen, a termosztát kiszámítja,
hogy mikor kell a fűtét bekapcsolnia, hogy a szoba hőmérséklete a kívánt időre elérje a 20 °C
hőmérsékletet.
A termosztát „betanítása” 4 napig tart. Amennyiben ez a funkció letiltásra kerül, minden paraméter
törlődik. A funkció ismételt engedélyezése esetén a termosztát újra elvégzi a „tanulási” folyamatot.
Az adaptív indítás engedélyezése
Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Végezze el az idő beállítását az idő
beállítása rész szerint. Használja a (<) és (>) gombokat az „AS” (adaptive start) menüpont
kiválasztásához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Használja a (+) és (-) gombokat az „On” vagy az „oF”
állapot kiválasztásához.
Megjegyzés: ez a funkció a termosztáton beállított időértékeket használja.
A fűtőpanel gyári beállításainak visszaállítása
Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot. Végezze el az idő beállítását az idő
beállítása rész szerint. Használja a (<) és (>) gombokat az „rE” (reset) menüpont kiválasztásához, majd
nyomja meg az (OK) gombot. Amikor a kijelző már üres, nyomja addig az (OK) gombot, amíg meg nem
jelenik az összes mezőben a „00” felirat. Ha mégsem kívánja visszaállítani a gyári beállításokat, engedje
el az (OK) gombot, mielőtt megjelenik a „00” felirat.
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A komfort hőmérséklet beállítása
Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a komfort hőmérsékletet a (+) és (-) gombokkal állíthatja
be a két alábbi módon:
1. Ideiglenes – ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása
2. Állandó – az itt beállított komfort hőmérséklet a teljes heti programra érvényes
Ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása
A komfort hőmérséklet ideiglenes beállításához az alábbi feltételek teljesülése szükséges:
- a fűtőpanel működési üzemmódban van
- kiválasztásra került valamelyik heti program
- a (>) gomb fölötti jelzőfény ON állásban van
Használja a (+) és (-) gombokat a hőmérséklet beállításához. A komfort hőmérséklet megváltozását a (>)
gomb fölötti zöld LED jelzőfény villogása jelzi. Ez a hőmérsékletérték a heti program a következő fűtési
időszakának kezdetéig marad beállítva. A zöld LED jelzőfény továbbra is villogni fog.
Ideiglenes csökkentett hőmérséklet beállítása
Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a csökkentett hőmérsékletet a (+) és (-) gombokkal
állíthatja be a két alábbi módon:
1. Ideiglenes – ideiglenes csökkentett hőmérséklet beállítása
2. Állandó – az itt beállított csökkentett hőmérséklet a teljes heti programra érvényes
Állandó komfort és csökkentett hőmérsékletérték beállítása
Miután kiválasztotta a kívánt heti programot, a komfort és/vagy a csökkentett hőmérséklet gyors
módosításához átírhatja az előre megadott hőmérsékletértékeket. A komfort hőmérséklet akkor
módosítható, ha a (>) gomb fölötti LED jelzőfény ON állásban van. Használja a (+) és (-) gombokat a
kívánt hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg az (OK) gombot. Ekkor a LED jelzőfény villogni kezd,
ami a komfort hőmérséklet megváltozását jelzi. Az (OK) gomb megnyomása után a jelzőfény
folyamatosan ON állásba kerül, így jelezve az új komfort hőmérséklet állandó szinten tartását.
A csökkentett hőmérséklet módosítása a komfort hőmérséklet módosításához hasonlóan történik, ám
ebben az esetben a (<) gomb fölötti LED jelzőfénynek kell ON állásban lennie.
Készenléti állapot
Nyomja meg a (>) gombot a „Beállítások” menü megnyitásához. Használja a (<) és (>) gombokat az „oF”
menüpont kiválasztásához és a készenléti állapot aktiválásához.
Biztonsági mód gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozására
Megakadályozhatja, hogy a termosztáthoz gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzáférjenek. A
termosztát lezárásához egyszerre nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a (<) és (>) gombokat,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „cc” felirat. A termosztátot ugyanezen lépés megismétlésével oldhatja
fel.
Megjegyzés: lezárt termosztát esetén a funkciók nem érhetők el. Bármely gomb megnyomása esetén a
kijelzőn rövid időre a „cc” felirat jelenik meg.
A kijelző fényerejének automatikus csökkentése
15 másodpercnyi inaktivitás után a kijelző fényereje automatikusan csökken. Bármely gomb
megnyomása esetén a kijelző fényereje ismét maximális lesz.
24 órás védelem áramkimaradás esetén
Ha az áramellátás több mint 24 órára megszakadt, a termosztáton a Jégmentesítés funkció kapcsol be.
A kijelző villogással jelzi, hogy az áramellátás hosszabb ideig szünetelt.
A kijelző villogása bármely gomb megnyomásával megszüntethető.
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