
[+] πλήκτροπλήκτρο[chrono/χρονοδιακόπτη]

πλήκτρο [mode / λειτουργιών]

[-] πλήκτρο

πλήκτρο [ενεργοποίησης/αναμονής] 

φωτιζόμενη οθόνη
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ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή τυχαίας αποσύνδεσης από το δίκτυο, ο θερμοστάτης θα αποθηκεύσει την λειτουργία στην οποία 
βρισκόταν πριν από την διακοπή για τουλάχιστον 2 ώρες. Εάν παραμείνει εκτός δικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν θα 
χάσετε τις ρυθμίσεις σας, αλλά η ώρα και η ημερομηνία θα πρέπει να οριστούν ξανά χειροκίνητα. Εάν ο θερμοστάτης ήταν σε 
λειτουργία χρονοδιακόπτη και χαθούν οι ρυθμίσεις. Η επανεκκίνηση θα γίνει στην ΑΝΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.



ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου

κλείδωμα 
πληκτρολογίου

ενδειξη χρονοδιακοπτη

ρολόι/θερμοκρασία

τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας

τρέχων προγραμματισμός

1. ΑΝΑΜΟΝΗ
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
3. ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ
4. ΝΥΧΤΑ
5. ΑΝΕΤΗ
6. ΠΙ ΛΟΤΙ ΚΟ-ΚΑΛΩΔΙΟ

μετρητής κατανάλωσης

#

#
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ΟΘΟΝΗ



2h
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣΑΝΑΜΟΝΗ      ΠΙΛΩΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ      ΑΝΕΤΗ    ΝΥΧΤΑ              ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ         2H
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ
Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/αναμονής για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.
Όταν βρίσκεται σε αναμονή στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο μαζί με την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται εκπέμπει 1 
ηχητικό σήμα.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Πατήστε το πλήκτρο [λειτουργίες] για να επιλέξετε τη λειτουργία της συσκευής. 
Το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη υποδεικνύει την ενεργή λειτουργία.

A. ΑΝΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία δωματίου διατηρείται κοντά στο επιθυμητό σημείο ενεργοποιώντας έξυπνα την θέρμανση. Xρησιμοποιήστε 
αυτή τη λειτουργία για να θερμάνετε χειροκίνητα το δωμάτιο μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. 
- Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [λειτουργίας] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο λειτουργίας
άνεσης στην οθόνη.
- Για να εισαγάγετε την επιθυμητή θερμοκρασία, χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα + και - και η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί ανάλογα

  Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑΣ
Αυτή η λειτουργία διατηρεί τη θερμοκρασία κοντά στη θερμοκρασία που έχει ορίσει ο χρήστης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να 
θερμάνετε χειροκίνητα το δωμάτιο μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. 
Δεδομένου ότι η θερμοκρασία λειτουργίας ΝΥΧΤΑΣ είναι πάντα χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ΑΝΕΤΗΣ λειτουργίας, σάς συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν το δωμάτιο παραμένει άδειο για 2 ώρες 
ή περισσότερο. 
- Για να εισέλθετε σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο νυχτερινής 
λειτουργίας στην οθόνη.
- Για να εισαγάγετε την επιθυμητή θερμοκρασία, τα πλήκτρα + και - και η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί ανάλογα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η θερμοκρασία της ΝΥΧΤΑΣ πρέπει πάντα να είναι χαμηλότερη από την ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία, και κατά τον καθορισμό των δύο, δίνεται πάντα 
προτεραιότητα στην ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι αν προσπαθήσετε να ορίσετε την ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία χαμηλότερα από τη 
θερμοκρασία ΝΥΧΤΑΣ που έχει ήδη οριστεί, θα αλλάξετε επίσης τη θερμοκρασία ΝΥΧΤΑΣ στην ίδια τιμή. Από την άλλη, η συσκευή δεν θα σας 
επιτρέψει να ρυθμίσετε μια θερμοκρασία ΝΥΧΤΑΣ υψηλότερη από την ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία: Η θερμοκρασία νύχτας θα είναι πάντα 
τουλάχιστον 0.5°C χαμηλότερη
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C. ΠΙΛΩΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (Αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά)
Στην λειτουργία ΠΙΛΩΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, η συσκευή ελέγχεται μέσω σήματος από ειδική μονάδα ελέγχου που ρυθμίζει τη λειτουργία για όλους τους 
συνδεδεμένους θερμοστάτες. Η μόνη ρύθμιση που χρειάζεται από το χρήστη σε αυτή τη λειτουργία είναι η επιθυμητή ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία, η 
οποία ορίζεται πατώντας τα πλήκτρα [+] και [-].

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορούν να ανιχνευθούν 6 διαφορετικά σήματα, τα οποία αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό λειτουργιών:
1. Αναμονή: διατηρεί την πετσετοκρεμάστρα απενεργοποιημένη, αλλά ο θερμοστάτης διατηρείται ενεργοποιημένος
2. Άνετη: η ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία που έχει ορίσει ο χρήστης διατηρείται σταθερή στο δωμάτιο ενεργοποιώντας και 

απενεργοποιώντας έξυπνα την πετσετοκρεμάστρα
3. ECO: διατηρεί μια θερμοκρασία που είναι πάντα 3,5°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ΑΝΕΣΗΣ
4. Παγετώνας: διατηρεί πάντα τη θερμοκρασία δωματίου υψηλότερη από 7°C για να αποφευχθεί να παγώσει
5. Άνετη-1: διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου 1°C χαμηλότερη από την ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία
6. Άνετη-2: διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου 2°C χαμηλότερη από την ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία 

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία ΠΙΛΩΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ;

- Πατήστε το πλήκτρο [λειτουργίας] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο του ΠΙΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
στην οθόνη

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα πλήκτρα [+] και [-] και η θερμοκρασία θα
ρυθμιστεί ανάλογα

-
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν εντοπιστεί ΠΙΛΩΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία ΑΝΕΣΗΣ

D. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (CHRONO)
Η εναλλαγή μεταξύ της ΑΝΕΤΗΣ λειτουργίας και της λειτουργίας ΝΥΧΤΑΣ γίνεται αυτόματα κάθε μέρα της εβδομάδας σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας. Πιέστε το πλήκτρο [λειτουργίας] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο λειτουργίας ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ στην 
οθόνη.  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4 διαφορετικών προγραμμάτων: τα πρώτα 3 είναι προκαθορισμένα, ενώ το P4 το διαμορφώνετε 
όπως επιθυμείτε. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί [χρονοδιακόπτη] για να επιλέξετε μεταξύ των 4 
προγραμμάτων. Για τον προγραμματισμό του εβδομαδιαίου προγράμματος P4 δείτε στην παρακάτω σελίδα.

E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΕΤΩΝΑ (ANTI-FREEZE)
Σε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία δωματίου διατηρείται πάντα πάνω από 7°C. 
Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο [λειτουργίας] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ (ANTI-FREEZE) στην οθόνη.

F. BOOST 2ωρών
Σε αυτή τη λειτουργία παρέχεται μέγιστη ισχύς στο θερμαντικό σώμα για 120 λεπτά, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για 
λόγους ασφαλείας, η θερμοκρασία χώρου δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί τους 32°C, οπότε ένας μηχανισμός ελέγχου ασφαλείας θα το 
αποτρέψει αυτό. Με το πέρας των 2 ωρών, το θερμαντικό σώμα θα επιστρέψει στη λειτουργία που είχε οριστεί πριν από την  
λειτουργίας boost.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ASC
Η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύσει εάν ανοίγουν τα παράθυρα 
του δωματίου. Σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιεί το σώμα για 30 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται εάν 
ανιχνευθεί ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας τουλάχιστον 1,5°C και απενεργοποιείται εάν ανιχνευθεί αύξηση της 
θερμοκρασίας τουλάχιστον 1,5°C (η θέρμανση θα ξαναρχίσει κανονικά). Μετά από 30 λεπτά σε αυτήν τη 
λειτουργία, η συσκευή επιστρέφει ούτως ή άλλως στη λειτουργία που είχε οριστεί προηγουμένως.

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το εικονίδιο ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Όταν η συσκευή εντοπίσει ανοιχτό παράθυρο, το σύμβολο παραμένει ανοιχτό.
- Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο εξαφανίζεται

Η λειτουργία ASC ενεργοποιείται στη λειτουργία χρονοδιακόπτη (CHRONO). Προβλέπει ελαφρώς την ώρα 
ενεργοποίησης πριν από το χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να αυξηθεί η θερμοκρασία άνεσης και ταυτόχρονα να 
μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η καινοτόμος λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την έγκαιρη 
επίτευξη της καθορισμένης θερμοκρασίας, για παράδειγμα για μπάνια το πρωί κατά το ξύπνημα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων της λειτουργίας ECO & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, πατήστε το 
πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο 
[+] μέχρι να εμφανιστεί το Fun [FUNCTION / λειτουργία] στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο [mode / λειτουργία]. 

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή όχι τη λειτουργια ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ με τα πλήκτρα [+] 
και [-] αντίστοιχα. Πατήστε τη [mode / λειτουργία] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Τώρα πρέπει να 
επιλέξετε την ενεργοποίηση ή όχι της λειτουργίας ASC με τα πλήκτρα [+] και [-] αντίστοιχα. Πατήστε [mode / 
λειτουργία] για επιβεβαίωση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Σε κατάσταση αναμονής, για να ορίσετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα, πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη 
[chrono] για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων. Στη 
συνέχεια, μετακινηθείτε στο μενού με το πλήκτρο [+] μέχρι να εμφανιστεί το teD (time & date / ώρα & 
ημερομηνία) στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο [mode / λειτουργία] για να ξεκινήσετε. 

- Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας με τα πλήκτρα [+] ή [-] και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο λειτουργίας. 
- Ρυθμίστε την ώρα με τα πλήκτρα [+] και [-] και στη συνέχεια επιβεβαιώστε πιέζοντας [mode / λειτουργία].
- Ρυθμίστε τα λεπτά με τα πλήκτρα [+] και [-] και επιβεβαιώστε πιέζοντας [mode / λειτουργία]
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ P4 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
- Ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία αναμονής και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [chrono /  χρονοδιακόπτη] για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- Πιέστε το κουμπί [+] μέχρι να εμφανιστεί το Pro9 στην οθόνη.
- Θα ξεκινήσετε προγραμματίζοντας το ωράριο της Δευτέρας. Πατήστε το κουμπί [+] για να καθορίσετε ποιες ώρες της ημέρες 
επιθυμείτε ΑΝΕΤΗ θερμοκρασία και [-] για τις ώρες με θερμοκρασία ΝΎΧΤΑΣ. Ολοκληρώστε την επιλογή σας για κάθε ένα από τα 
24ωρα. Στη συνέχεια, πατήστε τη [mode / λειτουργία] για επιβεβαίωση.
- Τώρα πρέπει να επαναλάβετε τη λειτουργία για κάθε ημέρα της εβδομάδας και στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε ξανά με το 
κουμπί [mode / λειτουργίας].
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι την Κυριακή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [mode / λειτουργία] για τελευταία 
φορά. Ένας διπλός ήχος θα επιβεβαιώσει το πρόγραμμα της εβδομάδας σας.

Αυτά είναι τα προκαθορισμένα προγράμματα.
 Το μαύρο κουτί σημαίνει ANETH [+], το λευκό κουτί σημαίνει ΝYΧΤΑ [-] 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας του αισθητήρα θερμοκρασίας, OΛΑ θα εμφανίζονται. 
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατων.



- Κλείδωμα πληκτρολογίου
Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα για να αποτρέψετε τυχαίες αλλαγές. Πατήστε το κουμπί [mode / λειτουργία] 
για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Ενεργοποιείται σε 
οποιαδήποτε λειτουργία, ακόμη και όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
Αν προσπαθήσετε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, το εικονίδιο του 
κλειδώματος πληκτρολογίου θα αναβοσβήνει. Απενεργοποιήστε πρώτα το κλείδωμα πληκτρολογίου για να 
επαναφέρετε την κανονική λειτουργία.

Προσοχή
Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο 
[ενεργοποιήσης/απενεργοποίησης] ακόμα και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

- Μετρητής κατανάλωσης
Αυτή η χρήσιμη λειτουργία δείχνει το τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με τη 
καθορισμένη θερμοκρασία. Τα τρία έγχρωμα εικονίδια στην οθόνη (πράσινο, κίτρινο και κόκκινο) αντιστοιχούν σε 
χαμηλή, μεσαία και υψηλή κατανάλωση  αντίστοιχα.
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