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Λεπτομερής περιγραφή λειτουργίας του ΝΕΟ θερμοπομπού. 
 

Έχουμε  δυνατότητα τριών  επιλογών : 

1)  ΗΟ (ΟΙΚΙΑ) κατάλληλο για ιδιωτικές κατοικίες. Σας επιτρέπει  να  επιλέξετε την  αυτόματη περι- 

κοπή θερμοκρασίας τη  νύχτα,  και τις καθημερινές. Το Σαββατοκύριακο, δεν θα υπάρξει καμία 

περικοπή κατά  τη  διάρκεια της ημέρας. 
 

2) OF (ΓΡΑΦΕΙΟ)κατάλληλη λειτουργία για γραφεία, και χώρους που χρησιμοποιούνται κατά  πα- 

ρόμοιο τρόπο. Αυτός ο  τρόπος   λειτουργίας σας  δίνει  τη δυνατότητα περικοπής θερμοκρασίας 

τη νύχτα,  από  το  βράδυ της  Παρασκευής, έως το πρωί της Δευτέρας. Σε περίπτωση υπερωριών 

μπορούμε εύκολα  να παρακάμψουμε  την περικοπή αυτή. 
 

3) CA (ΚΑΜΠΙΝΑ)η λειτουργία  αυτή,  σας επιτρέπει  να διατηρείτε χαμηλά  επίπεδα  θερμοκρασίας 

όταν  ο  χώρος   δεν χρησιμοποιείται και το σύστημα   θα  επιστρέψει στην κατάλληλη  

θερμοκρασία,  για την άφιξή  σας. Η περίοδος  περικοπής της θερμοκρασίας, μπορεί  να  

διαρκέσει 1-40 συνεχόμενες ημέρες. Ωστόσο, η  περίοδος  περικοπής που έχετε  επιλέξει, θα 

επαναληφθεί αυτόματα, μετά από 48 ώρες από τη θερμοκρασία  συντήρησης . 
 

Οι  ανωτέρω ρυθμίσεις εύκολα  μπορούν να αναιρεθούν και θα είστε ελεύθεροι να επιλέξετε  την 

θερμοκρασία  και  την διάρκεια της περικοπής, ώστε  να  ανταποκρίνονται στις  ιδιαίτερες απαιτή- 

σεις  σας. 
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ΗΟ (ΟΙΚΙΑ) 
 

Η  Εκκίνηση και η Επαναφορά - πρέπει να πραγματοποιούνται μετά από 

μια μακρά  διακοπή ρεύματος ή κατά  την πρώτη χρήση. 
Η Εκκίνηση /και  διαδικασία  της επαναφοράς πρέπει να γίνουν  για να 

ξεκινήσει  η σωστή λειτουργία και στη  συνέχεια η λειτουργία του θερμο- 

πομπού. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: υπάρχουν δύο διαφορετικές ακολουθίες για  την εκκίνηση. 

1) Αν °C-17-rE αναβοσβήνουν στην οθόνη: ακολουθούμε τη διαδικασία Α. 

2) Σε περίπτωση που αναβοσβήνει HO στην οθόνη: ακολουθούμε τη διαδι- 

κασία Β. 

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία συνεχή σειρά για να είναι 
έγκυρη. 
Στην  περίπτωση που  η  διαδικασία δεν γίνει  σωστά ή αποτύχει, απε- 

νεργοποιήστε το θερμοπομπό  και να ξεκινήσετε μια νέα διαδικασία 
επαναφοράς. 

 
Διαδικασία εκκίνησης  Α – εάν  ο  θερμοπομπός  έχει  συνδεθεί  και 

ενεργοποιηθεί  εκ  των  προτέρων  : 

Επιλέγοντας τη  θέση  ON  η  ακολου- 

θία   °C – 17 – rE  θα  αρχίσει  να  ανα- 

βοσβήνει   στην  οθόνη.  Αυτό   σημαίνει 

ότι  ο  θερμοστάτης, έχει  αποσυνδεθεί 

για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα, και 

απαιτείται επανεκκίνηση. 

 
Για  να ρυθμίσετε το  θερμοπομπό πίσω 

στην  προεπιλεγμένη  εργοστασιακή 
ρύθμιση,  απενεργοποιήστε τον  χειρο- 

κίνητα,  τοποθετώντας το  διακόπτη στη 
θέση    off.  (Ο) 

 

Πιέστε  και κρατείστε το πατημένο, 

συγχρόνως πατήστε το διακόπτη on. 

Συνεχίστε   να  πατάτε το  , έως  ότου 

αναβοσβήσει στην  οθόνη  η ένδειξη   rE, 

κατόπιν αφήνετε το  . 

 
 

Μετά  από  λίγα  δευτερόλεπτα, θα  ανα- 

βοσβήσει  στην  οθόνη  η ένδειξη  :  HO 

 
Μπορείτε   να  επιλέξετε  μεταξύ   των 
λειτουργιών  HO,   OF (Γραφείο) και 

CA (Καμπίνα)  πιέζοντας στα   κλειδιά 
ή  . 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

 
22(°C)  θα  αρχίσουν να  αναβοσβή- 

νουν. Επιλέξτε την ιδανική θερμοκρα- 
σία  που  επιθυμείτε. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 
5΄́   δευτερόλεπτα. 

Εάν  δεν  κάνετε  καμία  κίνηση, 22 (°C)   θα αποθηκευθούν  αυτόματα 

μετά  από  7΄́  δευτερόλεπτα. 

 
Διαδικασία εκκίνησης B – εάν  ο  θερμοπομπός  δεν  έχει  τεθεί  σε  λει- 

τουργία ποτέ  από  τότε που  κατασκευάστηκε : 

Όταν ο  θερμοπομπός  είναι   ενερ- 
γοποιημένος, θα  αναβοσβήσει στην 

οθόνη   HO  (οικιακή   χρήση). 
 

 
Μπορείτε   να  επιλέξετε  ανάμεσα από 

τις  έξης λειτουργίες   HO, OF (Γραφείο) 
και  CA (Καμπίνα)  πιέζοντας τα  κλειδιά 

 ή  . 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 

5΄́  δευτερόλεπτα. 
 

22 (°C)  θα  αρχίσουν να  αναβοσβήνουν. 

Επιλέξτε την  πλέον  συμφέρουσα 
θερμοκρασία που  επιθυμείτε. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

Εάν  δεν  κάνετε  καμία  κίνηση,   22 (°C)   θα αποθηκευθούν  αυτόματα 
μετά  από  7΄΄ δευτερόλεπτα. 
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Εκκίνηση μείωσης νυχτερινής θερμοκρασίας. 
 

Για  να  ξεκινήσει   η  μείωση  στον 
επιθυμητό χρόνο,   πατήστε   στο  κλειδί 

για   5΄΄  δευτερόλεπτα. 

 
 

h (ώρες) θα  αναβοσβήσει 3  φορές   και 
στη  συνέχεια το  07  συνεχώς. 

Με  τα  κλειδιά  ή  , επιλέγετε τον 
αριθμό   των  ωρών  που  επιθυμείτε 
στην  τελευταία μείωση. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πιέζο- 
ντας  για λίγο  στο  κλειδί  . 

 
 

°C  θα  αναβοσβήσει 3  φορές   και  στη 

συνέχεια 17 (°C)  θα  αναβοσβήνουν 
συνεχώς. 

Χρησιμοποιώντας  τα  κλειδιά  ή 

, επιλέγετε  την  μείωση  της  θερμο- 

κρασίας. 

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πιέζο- 
ντας  στιγμιαία  στο  κλειδί  . 

 
Η  πράσινη  λυχνία   (4)  τώρα,  θα  ανα- 

βοσβήνει   αργά,  υποδεικνύοντας ότι  η 
λειτουργία μείωσης  της  θερμοκρασί- 

ας,  είναι  ενεργή. 

Η  θερμοκρασία θα  μειωθεί, για  όσες 
ώρες  έχετε  επιλέξει. 

Αυτή  η  διαδικασία θα  επαναλαμβάνεται,  κάθε  φορά   τον  ίδιο  χρόνο, 
κάθε  βράδυ. 

 

 
Εκκίνηση μείωσης θερμοκρασίας κατά την διάρ- 
κεια της ημέρας. 

Την  στιγμή  που  επιθυμείτε να  ξεκινή- 
σει  μείωση  θερμοκρασίας, πιέστε  το 
πλήκτρο  για   5΄΄ δευτερόλεπτα. 

 

 
“h” (ώρες) θα αναβοσβήσουν 3  φορές 

και  στη  συνέχεια η ένδειξη   05  θα 
αναβοσβήνει συνεχώς. 

Χρησιμοποιώντας  τα  κλειδιά  ή 

, επιλέγετε    για  πόσες  ώρες,  επιθυ- 

μείτε    μείωση. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πιέζο- 
ντας  στιγμιαία  στο  κλειδί  . 

 
 

“d” , θα  αναβοσβήσει 3  φορές   και 
στη  συνέχεια θα  εμφανιστεί ένας 

αριθμός τυχαίος. 

Χρησιμοποιώντας  τα  κλειδιά  ή 

, επιλέγετε  πληκτρολογώντας τη 
σωστή  ημέρα  της  εβδομάδος ( Δευτέ- 

ρα  = 1 ,κλπ.). 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πιέζο- 
ντας  στιγμιαία  στο  κλειδί  . 

 

 
°C , θα  αναβοσβήσει 3  φορές   και  στη 

συνέχεια 17 (°C)  θα  αναβοσβήνουν 
συνεχώς. 

Χρησιμοποιώντας  τα  κλειδιά  ή 

, επιλέγετε  την  μείωση  της  θερμο- 

κρασίας. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας  στιγμιαία  στο  κλειδί  . 

 
 

Η  πράσινη  λυχνία   (1)  τώρα,  θα  ανα- 
βοσβήνει   αργά,  υποδεικνύοντας ότι  η 

λειτουργία μείωσης  της  θερμοκρασί- 
ας,  είναι  ενεργή. 

Η  θερμοκρασία θα  είναι  μειωμένη, για  όσες   ώρες  έχετε  επιλέξει. 
Αυτή η  διαδικασία θα  επαναλαμβάνεται,  κάθε  φορά   τον  ίδιο  χρόνο, 
από  Δευτέρα έως  Παρασκευή  αφήνοντας  εκτός  το  Σαββατοκύριακο. 



Ακυρώνοντας την επιλογή μείωσης θερμοκρασίας. 
Κρατείστε  πατημένο  το  πλήκτρο 

και  πατήστε   μία  φορά  στο   ή  στο 
για  να παρακάμψετε την  τρέχουσα 

εντολή ,( ενεργή  περίοδο ) ή  την   ρύθ- 
μιση  μείωσης  της  θερμοκρασίας. Η 

λυχνία   ανάβει   σταθερά για  την  συ- 
γκεκριμένη χρονική   στιγμή. Η μείωση 

της θερμοκρασίας  θα είναι σύμφωνη 
με την προϋπάρχουσα ρύθμιση. 

 Παράκαμψη θερμοκρασίας 
Επιλέγοντας άλλη  θερμοκρασία κατά 
την  διάρκεια λειτουργίας, είτε  για 

μεγαλύτερη άνεση  είτε  για  μείωση 
θερμοκρασίας, δίχως   να  πιέσουμε  τα 

πλήκτρα  για  5΄΄ δευτερόλεπτα ώστε 
να  αποθηκευθεί η  επιλογή, θα  ισχύει 

(η αλλαγή),  μόνο  για  την  τρέχουσα 
χρονική   στιγμή. 

 Αλλάξτε την ρύθμιση της θερμοκρασίας (είτε για με- 
γαλύτερη άνεση, είτε για μείωση της θερμοκρασίας). 

Προκειμένου να  προβείτε   σε  νέα 

ρύθμιση  θερμοκρασίας , είτε  για 
μεγαλύτερη άνεση , είτε   για μείωση 

της θερμοκρασίας,  επιλέξτε  την  νέα 
θερμοκρασία που  επιθυμείτε, (είτε  για 

μεγαλύτερη άνεση, είτε  για  μείωση 
της  θερμοκρασίας)  πατώντας  ή 
. Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πιέ- 

ζοντας στο   κλειδί  πάνω  από   5΄ .́ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Αλλαγή ή / και μείωση διάρκειας θερμοκρασίας. 

 

Ρύθμιση – Συντονισμός 
 

 

20°C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20°C 

 

 
Σε  περίπτωση που υπάρχει ανα- 
ντιστοιχία μεταξύ  της  πραγματικής 

θερμοκρασίας  του  δωματίου και  του 
ΝΕΟ, ο ΝΕΟ πρέπει να συντονισθεί. 
 

 
Πρώτα αφήστε   τον  θερμοπομπό σε 

λειτουργία, στην  ίδια  θερμοκρασία 

που  βρίσκεται, κατά   προτίμηση  για 

τουλάχιστον 24  ώρες  έχοντας τις 

πόρτες   και  τα παράθυρα κλειστά. 

Έτσι  εξασφαλίζεται ο συντονισμός 

της  θερμοκρασίας  του   Neo   με  την 

αντίστοιχη του  δωματίου. 

 
Κρατείστε πατημένο  το  και  πιέστε 
το  πλήκτρο  . Αφήστε το   . ºC  θα 

αναβοσβήσει 3  φορές,   και  το  σημείο 
ρύθμισης θερμοκρασίας  θα  αναβο- 

σβήσει. Πατήστε στα   κλειδιά  ή 
έως  ότου  δείξει  η  οθόνη    το  ίδιο  με 

την  πραγματική   μετρούμενη θερμο- 
κρασία   του  δωματίου. 

Αποθηκεύστε πατώντας στο  για  5΄΄ 

δευτερόλεπτα. 
 

 
 
 
Ο  θερμοπομπός  θα  λειτουργήσει 
στην ίδια θερμοκρασία που έχει 

ρυθμιστεί  από  το  Neo, 
και  μετά  από  μία χρονική   περίοδο, η  

θερμοκρασία του   θα  αντιστοιχεί, με  
την  πραγματική θερμοκρασία του 

Κρατείστε  πατημένο  το πλήκτρο   “F” 

και  πιέστε  δύο  φορές  στο  ή  στο  . 

Αφήστε το  πλήκτρο  και  θα αναβο- 
σβήσει  3 φορές   το  “ h”   (ώρες). 

x2 
Χρησιμοποιώντας τα  κλειδιά  ή 

επιλέξτε  πόσες  ώρες  επιθυμείτε 
μείωση  της  θερμοκρασίας. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πιέζο- 
ντας  στιγμιαία  στο  κλειδί  . 

 

 
 

Εάν  έχετε  πατήσει   πρώτα    5 για  

να  αλλάξετε  τις  ρυθμίσεις της  
ημερήσιας περικοπής,  d   θα 

αναβοσβήσει στη  συνέχεια τρείς 
φορές   και  θα  εμφανιστεί ένας 

τυχαίος  αριθμός.  Χρησιμοποιήστε τα 
κλειδιά   ή  - για  να  επιλέξετε  τη 

σωστή    ημέρα  (Δευτέρα =  1,  κ.λ.π) 
Επιβεβαιώστε, πατώντας   στιγμιαία το 

κλειδί  . 

°C  θα αναβοσβήσει 3   φορές   και  στη 

συνέχεια θα  αναβοσβήσει η  ρυθμι- 

σμένη  μείωση  της  θερμοκρασίας. 

Χρησιμοποιώντας τα  κλειδιά  ή 
επιλέξτε  τη  μείωση  της θερμοκρα- 

σίας. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πιέζο- 
ντας  στιγμιαία  στο  κλειδί  . 

 
Μόνιμη διαγραφή λειτουργίας μείωσης θερμοκρασίας. 

Για  να διαγραφεί μόνιμα η  λειτουργία 

μειωμένης   θερμοκρασίας, πατήστε 
ή  έως  ότου σβήσει  η  πράσινη 

λυχνία. 
 

 
 

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά. 
Για  να  κλειδώσετε :  Πιέστε   και 

συγχρόνως, μέχρι  να  δείτε  - -    στην 
οθόνη. 

Για  να  ξεκλειδώσετε :  Πιέστε   και 
συγχρόνως, μέχρι  να  σβήσει  - -    από 
την οθόνη. 
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δωματίου. Αυτή  η  διαδικασία μ πορεί  να επαναληφθεί και  στο  μέλ- 
λον, για  να  εξασφαλίσουμε  μία  σωστή  αντιστοιχία θερμοκρασίας. 

 
 
Επαναφέρετε το θερμοστάτη στις προεπιλεγμένες 
από τον κατασκευαστή τιμές. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!  Επανάληψη  ρύθμισης δεν  είναι  δυνατή, όταν  ο  θερμο- 

στάτης   αναβοσβήνει στην  οθόνη   ανεξέλεγκτα. 

Μετά  την  επαναφορά των 

ρυθμίσεων πρέπει  ο  θερμοστάτης να 

επαναπρογραμματιστεί , σύμφωνα με 

τις  οδηγίες για  την  λειτουργία που 

θα  επιλέξετε. 

Απενεργοποιήστε τον  θερμοπομ πό 

πατώντας το  διακόπτη στη  θέση 

“OFF” . 

 
Κρατείστε  πατημένο  το  κλειδί 

και  στη  συνέχεια  ενεργοποιήστε  τον 
θερμοπομπό στη θέση    “ ΟΝ ” . 

Κρατείστε  πατημένο  το  κλειδί  για 
περισσότερο από  5΄́  δευτερόλεπτα , 
έως η ένδειξη   “rE” αρχίσει  να  αναβο- 

σβήνει  στην  οθόνη   εκ  νέου. 
Αφήστε το  κλειδί  και  η ένδειξη 

HO (οικιακή   χρήση)   θα  αναβοσβήνει 
στην  οθόνη. 

 
Μπορείτε   να  επιλέξετε  μεταξύ   των 

λειτουργιών  HO,   OF (Γραφείο) και 
  CA (Καμ πίνα)  πιέζοντας στα   κλειδιά 

ή  . 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 

5΄́  δευτερόλεπτα. 

 
 

22(°C)   θα  αρχίσουν να  αναβοσβή- 

νουν. Επιλέξτε την ιδανική θερμοκρα- 
σία  που  επιθυμείτε. 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας, 
πιέζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 
5΄́   δευτερόλεπτα. 

Εάν  δεν  κάνετε  καμία  κίνηση, η θερμοκρασία 22 (°C)   θα αποθηκευθεί 

αυτόματα μετά  από  7΄́ . 
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OF (ΓΡΑΦΕΙΟ) 
Η  Εκκίνηση και η Επαναφορά - πρέπει να πραγματοποιούνται 
μετά από μια μακρά  διακοπή ρεύματος ή κατά  την πρώτη χρήση. 
Η Εκκίνηση /και  διαδικασία  της επαναφοράς πρέπει να γίνουν 
για να ξεκινήσει η σωστή λειτουργία και στη  συνέχεια η λειτουρ- 
γία του θερμοπομπού. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  υπάρχουν  δύο διαφορετικές  ακολουθίες  για 
την εκκίνηση. 

1) Αν °C-17-rE αναβοσβήνουν στην οθόνη:  ακολουθούμε τη 
διαδικασία Α. 
2) Σε περίπτωση που αναβοσβήνει HO στην οθόνη:  ακολουθούμε 
τη διαδικασία Β. 

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σε μία συνεχή σειρά για να 
είναι έγκυρη.  Στην  περίπτωση που  η  διαδικασία δεν γίνει  σω- 
στά ή αποτύχει, απενεργοποιήστε το θερμοπομπό και να ξεκινή- 
σετε μια νέα διαδικασία επαναφοράς. 

 

Διαδικασία εκκίνησης  Α – εάν  ο  θερμοπομπός  έχει  συνδεθεί 
και ενεργοποιηθεί  εκ  των  προτέρων: 

Επιλέγοντας τη θέση ON η ακολου- 
θία °C – 17 – rE θα αρχίσει  να  ανα- 
βοσβήνει στην οθόνη. Αυτό  σημαίνει 
ότι ο θερμοστάτης, έχει  αποσυνδεθεί 
για  μεγάλο  χρονικό διάστημα, και 
απαιτείται επανεκκίνηση. 

 

Για να ρυθμίσετε το θερμοπομπό 
πίσω στην προεπιλεγμένη εργοστα- 
σιακή ρύθμιση,  απενεργοποιήστε 
τον χειροκίνητα, τοποθετώντας το 
διακόπτη στη θέση off. (Ο) 

 

Πιέστε  και κρατείστε το 
πατημένο, συγχρόνως πατήστε το 
διακόπτη on. 
Συνεχίστε  να πατάτε το  , έως 
ότου αναβοσβήσει στην οθόνη  η έν- 
δειξη  rE , κατόπιν αφήνετε το  . 

 
Μετά  από  λίγα  δευτερόλεπτα, 
θα αναβοσβήσει στην οθόνη η 
ένδειξη:  HO 

 

Μπορείτε  να επιλέξετε  μεταξύ   των 
λειτουργιών HO, OF (Γραφείο) και 
CA (Καμπίνα) πιέζοντας  στα κλει- 
διά  ή  . 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, 
πιέζοντας στο κλειδί  πάνω  από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

 
22(°C) θα αρχίσουν να αναβοσβή- 
νουν. Επιλέξτε την ιδανική θερμο- 
κρασία  που επιθυμείτε. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, 
πιέζοντας στο κλειδί  πάνω από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

Εάν δεν κάνετε  καμία κίνηση, 22 
(°C) θα αποθηκευθούν αυτόματα μετά από  7΄́  δευτερόλεπτα. 

 
Διαδικασία εκκίνησης B – εάν  ο  θερμοπομπός  δεν  έχει  τεθεί 
σε  λειτουργία  ποτέ  από  τότε που  κατασκευάστηκε: 

Όταν ο  θερμοπομπός είναι   ενερ- 
γοποιημένος, θα  αναβοσβήσει 
στην  οθόνη   HO  (οικιακή   χρήση). 

 

 
Μπορείτε   να  επιλέξετε  ανάμεσα 
από  τις  έξης λειτουργίες   HO, OF 
(Γραφείο) και  CA (Καμπίνα)  πιέζο- 
ντας τα  κλειδιά  ή  . 

Επιβεβαιώστε την  επιλογή  σας,  πι- 
έζοντας στο  κλειδί  πάνω  από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

 
22 (°C) θα αρχίσουν να αναβοσβή- 
νουν. Επιλέξτε την πλέον  συμφέ- 
ρουσα  θερμοκρασία που  επιθυ- 
μείτε. 

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, 
πιέζοντας στο κλειδί  πάνω από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

Εάν  δεν  κάνετε  καμία  κίνηση, 22 (°C) θα αποθηκευθούν αυτό- 
ματα  μετά  από  7΄΄ δευτερόλεπτα. 
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Ξεκινώντας τη λειτουργία περικοπής της 
θερμοκρασίας 

Τρείς ώρες πριν φύγετε  από το γρα- 
φείο, πιέστε πάνω στο  για 5΄́  
(π.χ στις 14:00 πιέστε  για  5΄́ ) 

 

 
 

h   (ώρες) θα αναβοσβήνουν για 
τρία  (3)  δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια 12 (ώρες) θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει. Επιλέξτε τον αριθμό 
των ωρών που θέλετε να  αρχίσει 
η  περικοπή πατώντας  ή  . 
(Σημείωση! Η περικοπή θα αρχίσει 
μετά από τρεις ώρες.) Επιβεβαιώ- 
στε πατώντας στιγμιαία το  . 

 
d  (ημέρα), θα εμφανίζεται σταθερά 
για τρία δευτερόλεπτα. Τότε ένας 
τυχαίος αριθμός θα αναβοσβή- 
σει    (1 = Δευτέρα, 2 = Τρίτη, κ.λπ.). 
Επιλέξτε τη σωστή ημέρα χρησιμο- 
ποιώντας     ή      και επιβεβαιώστε 
πατώντας στιγμιαία    . 

 
 

17(°C)  θα  αναβοσβήσουν τρείς 
(3)  φορές  και στη συνέχεια θα 
αναβοσβήνουν  συνεχώς. 
Πατώντας  ή  , επιλέγετε  την 
επιθυμητή μείωση της θερμοκρα- 
σίας. 
Επιβεβαιώστε πατώντας στιγμιαία   
το  . Η άνετη θερμοκρασία 
θα συνεχιστεί  για τρεις ώρες πριν 
ξεκινήσει   η  αυτόματη περικοπή. 
(Π.χ., ώρα 17:00 η  περίοδος περικο- 
πής θα αρχίσει και η ενδεικτική 
λυχνία  (1) θα ανάψει σιγά  σιγά.) 

(Κατά  τη διάρκεια των τριών ωρών από την έναρξη  της περι- 
κοπής, στην επόμενη περικοπή, ξεκινά  το LED (1) να ανάβει 
σταθερά) 
 

 

Δείκτης περικοπής 
Κατά  τη διάρκεια της περικοπής, 
η  λυχνία:  LED (1) θα ανάβει    σιγά, 
σιγά. Όταν είναι αναμμένη σταθε- 
ρά, σημαίνει ότι η  λειτουργία περι- 
κοπής δεν έχει ενεργοποιηθεί, αλλά 

αυτή η λειτουργία, θα ξεκινήσει   κατά  την διάρκεια της βραδιάς. 
 
 

Υπερωρίες 
Πιέστε  για 5΄΄ δευτερόλεπτα.Η 
επιλεγμένη  θερμοκρασία, θα 
εμφανιστεί στην οθόνη.  Το LED 
πάνω από το πλήκτρο  θα ανάψει 
σταθερά ενώ το LED επάνω από το 
πλήκτρο   θα συνεχίσει να ανα- 

βοσβήνει.  Τώρα  έχετε μια προσωρινή περίοδο άνεσης διάρκειας 
πέντε ωρών. 
 

 
 

Αναστολή περιόδου μείωσης της θερμοκρασίας 
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

και πατήστε  μια φορά,  στο 
για να παρακάμψετε την τρέχουσα 
ενεργή περίοδο -  ή την επόμενη 
περίοδο περικοπής θερμοκρασίας. 
Η  λυχνία  ανάβει   σταθερά για την 
συγκριμένη περίοδο. Η περίοδος 
περικοπής της θερμοκρασίας, θα 
συνεχιστεί  ως συνήθως από την 
επόμενη περίοδο. 



Παράκαμψη θερμοκρασίας 
Εάν επιλέξετε μια διαφορετική 
θερμοκρασία κατά  τη διάρκεια 

Ρύθμιση – Συντονισμός 
Σε  περίπτωση που υπάρχει αναντι- 
στοιχία   μεταξύ  της  πραγματικής 

είτε για μεγαλύτερη άνεση, είτε για 
περικοπή θερμοκρασίας, και δεν 
την  έχετε αποθηκεύσει, (πατώντας 
πάνω στο  για 5΄́ ) η νέα θερμο- 
κρασία,  θα ισχύει μόνο για την 
τρέχουσα περίοδο. 

 

 

Για να επιλέξετε μια νέα ρύθμιση περικοπής 

20°C θερμοκρασίας  του  δωματίου 
και  του  ΝΕΟ  , ο ΝΕΟ πρέπει να 
συντονισθεί. 

Πρώτα αφήστε   τον  θερμοπομπό 
σε  λειτουργία, στην  ίδια  θερ- 
μοκρασία που  βρίσκεται, κατά 
προτίμηση  για  τουλάχιστον 24 
ώρες  έχοντας τις  πόρτες   και  τα 
παράθυρα κλειστά. Έτσι εξασφα- 

θερμοκρασίας  
Ενώ η ρύθμιση  περικοπής θερ- 
μοκρασίας βρίσκεται σε εξέλιξη, 
επιλέξτε τη επιθυμητή θερμοκρα- 
σία για τη νέα περικοπή, πατώντας 

ή  . Αποθηκεύστε την ρύθμιση, 
πατώντας πάνω στο  περισσότε- 
ρο από 5΄́  

λίζεται   ο συντονισμός  της  θερμοκρασίας  του   Neo   με  την 
αντίστοιχη του  δωματίου. 

 
Κρατείστε πατημένο το      και πιέ- 
στε το πλήκτρο     . Αφήστε  το     . 
ºC θα αναβοσβήσει 3  φορές,  και το 
σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας θα 
αναβοσβήσει. Πατήστε στα κλειδιά 

ή  έως ότου δείξει η οθόνη  το 
ίδιο με την πραγματική μετρούμε- 
νη θερμοκρασία του  δωματίου. 
Αποθηκεύστε πατώντας  στο 

Αλλαγή της διάρκειας περικοπής της θερμο- 
κρασίας, ή και μείωση θερμοκρασίας 

για 5΄΄ δευτερόλεπτα. 

 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
και πιέστε δύο φορές,  στο 7.  Αφή- 
στε το F και: h (ώρες)  θα αρχίσει 

x2 να αναβοσβήνει 3 φορές.  Χρησι- 
μοποιώντας το  ή  επιλέξτε τον 
αριθμό  των ωρών που θέλετε την 
τελευταία περικοπή. 

 
 
 

20°C 

 
Ο θερμοπομπός θα λειτουργήσει 
στην ίδια θερμοκρασία που έχει 
ρυθμιστεί από το Neo, και μετά από 
μία χρονική  περίοδο, η θερμο- 
κρασία  του θα αντιστοιχεί, με την 
πραγματική θερμοκρασία του 

Επιβεβαιώστε την πατώντας στιγ- 
μιαία το πλήκτρο  . 

 

 
 
 

d (ημέρα), θα εμφανίζεται σταθερά 
για τρία δευτερόλεπτα. Τότε ένας 
τυχαίος αριθμός θα αναβοσβήνει (1 
= Δευτέρα, 2 = Τρίτη, κ.λπ.). 

Επιλέξτε τη σωστή ημέρα χρησιμο- 
ποιώντας     ή      και επιβεβαιώστε 
πατώντας στιγμιαία    . 

 
°C θα αναβοσβήσει 3 φορές,  και στη 
συνέχεια η τρέχουσα μειωμένη 
θερμοκρασία θα  αναβοσβήσει. Με 
τα  ή  επιλέξτε την μείωση της 
θερμοκρασίας. 

Επιβεβαιώστε πατώντας στιγμιαία 
το  . 

 
 
 

 
Μόνιμη διαγραφή της λειτουργίας περικοπής 

Για να διαγράψετε μόνιμα την 

λειτουργία  περικοπής της θερμο- 
κρασίας, πατήστε  το  έως ότου η 
πράσινη  λυχνία  σβήσει. 

 

 
 
 

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά 
Για να κλειδώσετε: Πιέστε  και 

συγχρόνως, μέχρι να δείτε - - 
στην οθόνη. 
Για να ξεκλειδώσετε: Πιέστε  και 

συγχρόνως, μέχρι να σβήσει  - - 
από την οθόνη. 

δωματίου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και στο 
μέλλον, για  να εξασφαλίσουμε μία σωστή αντιστοιχία θερμοκρα- 
σίας. 

 
 

Επαναφέρετε το θερμοστάτη στις προεπιλεγ- 
μένες  από τον κατασκευαστή τιμές 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!  Επανάληψη  ρύθμισης δεν  είναι  δυνατή, όταν  ο 
θερμοστάτης αναβοσβήνει στην  οθόνη   ανεξέλεγκτα. 

Μετά  την  επαναφορά των ρυθμί- 
σεων  πρέπει  ο  θερμοστάτης να 
επαναπρογραμματιστεί , σύμφωνα 
με  τις  οδηγίες για  την  λειτουρ- 
γία  που   θα  επιλέξετε. 

Απενεργοποιήστε τον  θερμοπομπό πατώντας  το  διακόπτη 
στη  θέση “OFF”. 

Κρατείστε πατημένο το κλειδί   
και στη συνέχεια ενεργοποιήστε 
τον θερμοπομπό στη θέση  “ ΟΝ ”. 
Κρατείστε πατημένο το κλειδί 
για περισσότερο από 5΄́ δευτερόλε- 
πτα, έως η ένδειξη  “rE” αρχίσει  να 
αναβοσβήνει στην οθόνη  εκ νέου. 
Αφήστε  το κλειδί  και η ένδειξη 
HO (οικιακή  χρήση) θα αναβοσβή- 
νει  στην  οθόνη. 

 
Μπορείτε   να  επιλέξετε μεταξύ 
των λειτουργιών HO, OF (Γραφείο) 
και CA (Καμπίνα) πιέζοντας στα 
κλειδιά  ή  . Επιβεβαιώστε την 
επιλογή σας, πιέζοντας στο κλειδί 

πάνω από 5΄́  δευτερόλεπτα. 

 
22(°C) θα αρχίσουν να αναβοσβή- 
νουν. Επιλέξτε την ιδανική θερμο- 
κρασία  που επιθυμείτε. 
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, 
πιέζοντας στο κλειδί  πάνω  από 
5΄́  δευτερόλεπτα. 

Εάν  δεν  κάνετε  καμία  κίνηση, η θερμοκρασία 22 (°C) θα απο- 
θηκευθεί αυτόματα μετά από 7΄́ . 
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ΟΔΗΓOΣ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗΣΣ 
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Min 

570 

 
NL: 

Min 

400 

 

 
Min 
150 

 
 
 
 
NP = 370 

NL = 200 

 
 
 
 

Min 
50 

NP   A  B  C  L 

NP 04 137 202 135 474 

NP 06 194 202 193 589 

NP 08 202 302 200 704 

NP 10 230 302 230 762 

NP 12 167 605 162 934 

NP 14 224 605 220 1049 

NP 20 397 605 392 1394 

 
NL  A  B  C  L 

NL 04 139 300 211 650 

NL 06 249 300 321 870 

NL 08 182 600 268 1050 

NL 10 300 600 380 1280 

NL 12 406 600 444 1450 

NL 15 263 1200 287 1750 

 

1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min. 

165 mm 
 

 
 

3  4  5 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αναθυμιάσεις 
λαδιού για 
περίπου 5  λεπτά. 

 

230V, 50Hz, IP20 
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Αυτόματη επαναφορά  διασφάλισης υπερθέρμανσης. 

 
Καθάρισμα κάθε  μήνα  κατά   την 

διάρκεια της  χρήσης. 

Παρακαλώ μη  ξεχνάτε, ότι 
αυτό  το  σύμβολο   σημαίνει : 

‘’Μη  καλύπτετε’’ 
 

Η  συσκευή   δεν  προορίζεται για  χρήση από  άτομα   ( συμπεριλαμβανομένων  και  των   παιδιών) , με 

περιορισμένες σωματικές  αισθητικές  ή  διανοητικές  ικανότητες ή  έλλειψη  εμπειρίας και  γνώσης  ,  αν 

δεν  υπάρχει επιτήρηση,   ή  οδηγίες   σχετικές   με  τη  χρήση  της  συσκευής, από  άτομο   υπεύθυνο για  την 

ασφάλειά τους. 

Τα  παιδιά πρέπει  να  επιτηρούνται , ώστε  να  εξασφαλίζεται ότι δεν  παίζουν με  την  συσκευή. 

Εάν  το  καλώδιο τροφοδοσίας  έχει  υποστεί  ζημία,  πρέπει  να αντικατασταθεί από  τον  κατασκευαστή , 
ή  τον  αντιπρόσωπο σέρβις,  ή  από  παρόμοιο  εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να  αποφευχθεί ο 

κίνδυνος. 

www.adax.no 
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http://www.adax.no/

