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Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta. Bízunk benne, hogy 

maximális elégedettséggel fogja használni a fűtőkészülékét. Kérjük, hogy beszerelés és 

használatba vétel előtt olvassa el ezen útmutatót. Kérjük további felhasználás céljára 

őrizze meg ezt a dokumentumot. 

 
 

 

A készülék elhelyezése 
 

A készüléket lakóépületben történő alkalmazásra tervezték. Más felhasználás esetén 

kérje ki a forgalmazó véleményét. 

- A készüléket az idevonatkozó szabványok betartásával kell felszerelni. 

- A fűtőkészülék besorolása II védelmi osztály (kettős szigetelésű), védettsége IP24 

(fröccsenő víz ellen védett). Fürdőszobákban, vizes helyiségekben a zónabesorolásra 

vonatkozó előírásokat be kell tartani. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a kád- 

ból ne lehessen elérni a kezelőgombokat (lásd 1. ábra). 

- Vegye figyelembe a minimális felszerelési távolságokat a 3. oldal 1/a., 1/b. ábra szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne szerelje a fűtőkészüléket: 1. ábra 

- Huzatban lévő helyre, vagy pl. ventilátor közelébe 

- Konnektordugalj alá 

- Függöny, vagy más gyúlékony anyag közelébe 

- Fürdőszobában 1-es zónába 

 
A készüléket falra szerelt állapotban lehet üzemeltetni. 

Ne szerelje az álló készüléket fektetve, fekvőt pedig állítva. 

Kezelő- 

gombok 

1-es 

zóna 

2-es 
zóna 

3-as 

zóna 

A készülék beszerelése 



A készülék elhelyezése 

Mobil, szabadon álló elhelyezés: 

A külön kapható tartólábat az ahhoz adott szerelési útmutató alapján szerelje 

a készülék aljára. Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, vagy medence 

közelében. 

Falra szerelés: 
I, A tartókonzol leszerelése: 

Fektesse le a készüléket a hátuljával felfelé egy sík felületre. Távolítsa el a készü- 

lék hátuljáról a tartókonzolt egy lapos csavarhúzó segítségével. 

 

a) c) 

 

 

 

 
b) d) 

 

II, A tartókonzol falra rögzítése: 

 
A készülék helyének 

meghatározásához vegye 

figyelembe az 1. ábrát. 

 

 

 

 

 
1. ábra 

 
Használja a konzolt sablonként az alábbiak szerint: 

 
• Tegye a konzolt a falhoz, úgy, hogy az 

alja a padlóhoz érjen. 

• Jelölje be a 2. ábra szerint az „A” rögzí- 

tési pontot. 

• A konzol alsó rögzítési pontjait helyezze 

a bejelölt „A” rögzítési ponthoz, majd 

rajzolja be a 3. ábra szerinti „B” rögzítési 

pontot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A rögzítési 

pont 

 
B rögzítési 

pont 

 

 

 
 

 

 

 
 

A rögzítési 

pont 

• A bejelölés alapján rögzítse a falhoz a    

tartókonzolt megfelelő csavarokkal. 2. ábra 3. ábra 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

méretek cm-ben 



 

 

III, A készülék felszerelése 

Az alábbi módon pattintsa a készüléket a falra rögzített tartókonzolra: 

• Akassza a készülék hátoldalán lévő alsó rögzítőpontot a konzol aljára (S1) enyhén 

döntött szögben 

• A felső rögzítőpontot tegye a konzol tetejéhez (S2), majd ha beakadt, enyhén nyom- 

ja lefele a fűtőkészüléket, hogy a rögzítőfül a helyére kattanjon 

A fűtőkészülék elektromos bekötése 

A készülék áramellátására 230-240V 50Hz szükséges. 

- Dugvillával szerelt modell esetén a készüléket a fali csatlakozó- 

ba kell dugni. 

- Kötődobozba kötés, központi programvezérlés nélkül: fázis=- 

barna, nulla=kék. A készüléket NEM kell földelni, a fekete 

vezérlőkábel ebben az esetben nincs használatban. 

- Központi programvezérlés esetén a fekete vezérlőkábelt (pilot 

wire) a többi készülék fekete vezérlőkábelével kell összekötni. Vizes helyiségekben a 

kötődobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlószinttől elhelyezni. 

- Fix bekötést csak szakképzett villanyszerelő végezhet. A fűtőkészüléket és a fekete 

vezérlőkábelt nem kell földelni. Ha a készüléket 30mA FI-relére kötötték (pl. fürdő- 

szobában) a vezérlőkábelt is azonos potenciálra kell hozni. 
 

- A fekete vezetéket TILOS a földelésre kötni! 

 

 

 

 
 

Barna=fázis  

Kék=nulla   

Fekete= 
A készülék Vezérlőkábel 
csatakozó 

kábele 

A készülék nincs távvezérelve 

A vezérlőkábel nincs bekötve 

Vezérlőkábel a főegységhez/ 

programozóhoz csatlakozik 

Vezérlőkábel a hálózatban lévő 

alegység(ek)hez csatlakozik 

1- es lehetőség: 
önálló készülék 

2- es lehetőség: 

alegység 

3- as lehetőség: 

központi legység 

Háromféle bekötési lehetőség 
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   Áttekintés 

  vezérlő panel  

Bekapcsolás / készenlét  
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás gombot.  

A gomb körül lévő kör zöldre vált.  

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.  

Ekkor gomb körül lévő zöld kör kikapcsol . 

Vezérlés zárolása / feloldása  

A kezelőpanel jogosulatlan hozzáférésének elkerülése érdekében lehetőség 
van a zárolásra. A zároláshoz nyomja meg az 5 másodpercig és egyidejűleg 
 a fel és le gombot. Ekkor csak ki-be kapcsoló gomb használható.  

A feloldáshoz ismételje meg ugyanezt a műveletet. 

  Fő kapcsoló  

A főkapcsoló kapcsoló a készülék hátoldalán található. 
Ezt a kapcsolót csak hosszabb leállás esetén használja 
(fűtési időszakon kívül). Győződjön meg róla, hogy a 
kapcsoló be van kapcsolva (On).  

Hosszabb leállás után szükség lehet a dátum és az 
idő visszaállítására. 

belépés a menübe 

fűtési indikátor 

növelés, 

navigáció 

elfogad 

 
vissza 

ki/be kapcsolás 
csökkenés, 

navigáció 

információk,  
utasítások 
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  Üzembehelyezés  
 

Első bekapcsolás alkalmával kövesse a készülék kijelzőjén megjelenő 

utasításokat.. 
 

Nyelv kiválasztása  
A navigáló gombokkal válassza ki ki a használni kívánt nyelvet majd az nyomja 
meg az OK gombot.  
Később hozzáférhet a Nyelvi beállításokhoz a Szakértői menüben  
(lásd "Szakértői menü"). 
Az idő és a dátum beállítása  
Módosítsa a dátumot a navigációs gombokkal majd érvényesítse az OK gombbal. 
Ugyanígy járjon el a hónap, év, óra, perc beállításához is. 
A dátum és az idő beállítását később elérheti a SETTINGS menüpontban. 
 
A téli/nyári időszámítás (DST) alapértelmezés szerint automatikusan megtörténik. 

Letilthatja az alapértelmezett nyári időszámítási időt a szakértői menüben. 

Készülék állapota  

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, 

• AUTO üzemmódban lesz a készülék 

• Az alapértelmezet hőmérsékletl9°C, 

• Az ablaknyitás és jelenlét érzékelő aktív 
állapotban van. 

• A maximális hőmérséklet-csökkentés (távollét 
esetén) a beállított hőmérséklettől 3° C 
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      Működés 

Bármilyen művelet előtt aktiválja a képernyőt bármely gomb 

megnyomásával. Ez a menü lehetővé teszi a kapcsolat beállításait. A 

panelek iO-homecontrol® kompatibilisek. 
Ez a rendkívül biztonságos vezeték nélküli technológia a partner 

márkák és az otthoni szakértők által javasolt otthoni berendezések 

széles skálájába integrálódik. Az iO-homecontrol®-t a Connectivity 

menüvel kapcsolhatja fűtőberendezéseinken: 

•  Csatlakoztasson több kompatibilis eszközt egy 
szobában. (Az optimális üzemeltetés érdekében egyidejűleg 
max. 10 készüléket egyszerre) 

• Csatlakoztassa eszközeit a                     alkalmazáshoz a 
távoli vezérlés érdekében 

 Hozzáférés a CONNECTIVITY-hez: 

 

 

 

 

Eszközök összekapcsolása  

Az ugyanabban a szobában elhelyezett eszközök összekapcsolhatók, így  a 

készülékek egymással kommunikálnak. 

Például, ha több eszköz van egymással összekapcsolva, a 

hőmérsékletváltozására vagy az egyik eszköz üzemmódváltására azonnal 

reagál az összes többi eszköz is. 

Hasonlóképpen, ha az egyik eszköz a szobában észleli a jelenlétét, akkor ezt 

az ilyen információt a többi eszköz számára is biztosítja. 

Készülékek csatlakoztatása: 

KAPCSOLÓDÁS 
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Példa: 3 azonos készülék csatlakoztatása egy szobában 
 

 

 

 

„See the twins” : 

Láthatjuk az összekapcsolt eszközeinket. 
 

 

 
2 min 

„Separate the twins” 

Az összes kapcsolatot megszünteti a készülékeink között. 

 

További készülék csatlakoztatása: 

A meglévő kapcsolatokat  törölni kell majd újra kell kezdeni a 
csatlakoztatást. 

Device 1 Device 1 Device 2 

f 
for the 
Wait 

ollowing 
display 

Device 12 3 
Device 1 Device 3 

to the initial screen 
minutes to return 

or wait for a few 

 
GB 
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Kapcsolódás  

Ez az eszköz kompatibilis a                   megoldással (bármilyen 
információ megtalálható a gyártó weboldalán) valamint az  
 iO-homecontrol® 

  kiegészítőkkel. 

Ajánlott eszközök : 

 
• A                    applikáció melyet letölthet a Google Play áruházban 
és az App storban is  

 
•                Bridge 
Melyet meg talál webáruházunkban. 

 

• lakossági internet hozzáférés 

 

Ez a rendszer lehetővé teszi, a készülék (ek) vezérlését, 

programozását, monitorozását okostelefonon vagy táblagépen 

keresztül. Például megváltoztathatja a beállított hőmérsékletet vagy az 

üzemmódot, kezelheti a távolléteket a visszatérési dátum megadásával, 

vagy megtekintheti az eszközök fogyasztását. 

Csatlakoztathat egy eszközt vagy egy eszközcsoportot az 

alkalmazáshoz. 

Minden csatlakozási vagy vezérlési műveletet az alkalmazásból kell 

végrehajtani (kövesse az okostelefonon vagy táblagépen található 

utasításokat). 

Csatlakoztassa készülékeit: 

Kövesse a applikáció utasításait: 

Ha az eszközök már csatlakoztatva vannakegymáshoz, ezt a műveletet csak  
egyetlen eszközön kell elvégezni 
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  Hőmérséklet beállítása  

Mielőtt megkezdi a műveletet érintsen meg gombot, hogy aktiválja a 

kijelzőt. 

Hőfok beállítás  

A hőmérséklet módosítását a navigációs gombokkal teheti meg. 

Az alapértelmezett hőmérséklet 19°C (ez az ajánlott), melyet 

megváltoztathat 12°C és 28°C között 

Használja a fogyasztás jelzőt a beállítás optimalizálásához. Amikor az 

indikátor a zöld szimbólum szintjén van, a hőmérséklet alacsonyabb, 

mint az ajánlott hőmérséklet 

Legalább 6órának el kell telnie, hogy stabilizálja a szoba hőmérsékletét. 
 
 

Fagy védelmi funkció  

Ezt a funkciót akkor használja, ha a helyiséget 48h-nál hosszabb időre 

hagyja el. Ekkor a navigáló gomb segítségével állítsa a hőfokot 7°C-ra. 
 

Ha visszatér, a kiválasztott üzemmódtól függetlenül állítsa vissza a 

beállított hőmérsékletet, hogy visszatérjen a normál működéshez. 
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 Üzemmódok  

Mielőtt megkezdi a műveletet érintsen meg gombot, hogy aktiválja a 

kijelzőt. 

Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb üzemmódot. 

3 üzemmód elérhető : 

 

Üzzemmódok elérése: 

 

 
 

AUTO MODE – Automata üzemmód  

Ez az üzemmód lehetővé teszi az intelligens vezérlést. Beállíthatja a kívánt  

hőmérsékletet, amikor a szobában van, és a készülék optimalizálja működését,  
miközben pénzt takarít meg. 

Az eszköz: 

• rögzíti az életritmusát és a hét folyamán bekövetkezett változásokat 

• aktiválja a fűtést, hogy a helyiségbe való visszatéréskor a megfelelő hőmérséklet legyen 

• a jelenlétét és a nem tervezett távolléteket észleli ehhez igazítva a hőmérsékletet, 

• érzékeli az ablakok nyitását, amikor friss levegőt enged a szobába a készülék fagyvédelmi üzemmódba kapcsol 

Elérhető funkciók AUTO üzemmódban 

• A hőmérséklet  csökkentése  

Lehetővé teszi a maximális hőmérséklet-csökkentési szint beállítását a távollétek alatt (-2 ° C-tól -4 

° C-ig) Az alapértelmezett hőmérséklet-csökkentés -3 ° C. 

• Felismerési funkciók 

 

 

 

AUTO  

 
 

BASIC  

 

PROG 

A jelenlét érzékelő funkció mindig engedélyezve 
van. Alapértelmezés szerint a megnyitott ablak 

észlelési funkció engedélyezve van, és letiltható 

(lásd "Detektálási funkciók" fejezet) 
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• Intelligens vezérlési információk megtekintése 

 

 Automatikus programozás  

Megjeleníti a készülék által a hét minden napján rögzített jelenlétet. A készülék folyamatosan rögzíti, 
tárolja és értékeli az élete ritmusát és a helyiség hőmérsékletének módosítását. 

Az indítás után egy hét normál működésre van szükség az automatikus programozás beállításához. Ezt 
követően a készülék folyamatosan rögzít és érzékel annak érdekében, hogy a programot minél pontosabban 
az Ön életritmusához igazítsa. 

  Felfűtési idő  

A készülék rögzíti a helyiség felfűtéséhez szükséges időt. Így az programozás szerint a beállított 
időtartamra felfűti a szobát.   

 Megtakarítás  
A készülék kijelzi a megtakarítást a hőcsökkentéssel töltött idő %-os értéke képében (az utóbbi 7 napra 
levetítve). Az első elindítás után egy hétnyi üzem szükséges az első eredmények megtekintéséhez, majd ezt 
követően az adatok folyamatosan frissülnek. 

 

 

 

 

BASIC Mód  
A készülék folyamatosan követi a beállított hőmérsékletet. Minden intelligens 

funkció le van tiltva. 
 

 

PROG Mód  

 A hét minden napján, naponta 3 különböző periódusban tudja programozni: 
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Programozás beállítása: 

 

 

• Belső programozás     lnternal program    
 

Ez a programozási forrás alapértelmezés szerint van 
kiválasztva. A készülék, a beállított programokat követi. 
A programok előre rögzítve vannak. Megváltoztathatja őket 
(lásd: „Belső programok módosítása” fejezet). 
 
Külső programozás External control  
A készülék vezérlőhuzal vagy rádiós kapcsolat segítségével követi a rendszer külső vezérlőparancsait  

 
 

A belső programok módosítása: 
 

Legfeljebb 3 Comfort hőmérséklet-intervellumot programozhat a hét minden napjára. Ezeken a 
tartományokon kívül a készülék csökkenti a hőmérsékletet (alapértelmezett beállítás -3,5 ° C). 

A tartományokat a navigációs gombokkal          tudja változtattni majd érvényesítenie kell.  

Példa a programozásra: 

 

 

 

 

 

Két comfort periódus : 
• reggel 6:00 és 8:00 óra között. 

• este 17:00 és 23:00 óra 

között. 

Három comfort periódus: 

• reggel 6:00 és 8:00 óra között. 

• 12:00 és 14:00 óra között. 

• este 17:00 és 23:00 óra 

között. 

Két comfort periódus : 
• reggel 6:00 és 23:00 óra 

között. 
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• Egyedi program másolása 

A beállított programot egy napra másolhatja, és más (több) nap (ok) ra is alkalmazhatja. 

Görgesse végig és jelölje ki a napokat a navigáló gombok segítségével. Másolás a. Vissza az előző naphoz.  

Példa: A hétfő program másolása csütörtökre 
 

   

Nyomja 
meg  

többször 

 
Elérhető funkciók a PROG Módban:  

Hőmérséklet-csökkentés 

 
 

Szabályozza a kívánt hőmérséklet-csökkentési szintet a Comfort tartományon kívül (-2 ° C-tól -9 ° 

C-ig). Alapértelmezés szerint -3.5 ° C-ra van állítva (ha a beállított hőmérséklet 19 ° C, ezért a 

Comfort tartományon kívül 15,5 ° C-ra csökken). 

Érzékelő funkciók 

Alapértelmezés szerint a jelenlétérzékelő funkció le van tiltva, és a nyitott ablak észlelési funkció 
engedélyezve van (lásd "detections funktions"). 

Példa: Hétfőn a kényelmi hőmérséklet tartományt 17:00 órától terveztük 23:00 óráig,és 

visszatérünk 3: 00-kor, akkor az eszközök érzékelik a jelenlétét, és automatikusan a kényelmi 

hőmérséklet-tartományba kerülnek. 

• A programozás eseti felülírása 
Amennyiben a jelenlét érzékelő funkció le van tiltva akkor ECO módban a hőmérsékletet 
kézzel tudja állítani. 
Példa: Hétfőn a kényelmi hőmérséklet tartományt 17:00 órától terveztük 
23:00 óráig, és visszatérünk 3:00-kor akkor a készülék kijelzőjén az ECO 
hőmérséklet jelenik meg. Ezt manuálisan tudja változtatni. 

A beállított hőfok változtatást a készülék nem jegyzi meg azaz a programot 
nem írja felül így a következő beállított időpontban. 
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Az ablak nyitás érzékelőnek akkor van szerepe, ha a helyiségben szellőztetés miatt kinyitják az 

ablakot, de a készüléket elfelejtik erre az időtartamra kikapcsolni. Ez a funkció ezt segít orvosolni 

azzal, hogy a készülék érzékeli a hírtelen hőmérséklet változást, majd amíg ez a nagyfokú hőmérséklet 

változás fenn áll a termosztát fagy védő funkcióra vált (7°C), majd vissza áll az eredetileg beállított 

hőmérsékletre, ha az ablak bezárásával megszűnik a hírtelen 

hőmérséklet változás. 

A szellőztetés figyelés funkció sok tényezőtől függ:  

- a kívánt szobahőmérséklet  

- a külső hőmérséklet  

- a készülék elhelyezkedése az ablakokhoz képest  

Nem javasoljuk a funkció használatát a levegőztető folyosókon és a 

bejárati ajtó közelében valamint olyan helyiségekben amelyek aktív 

használaton kívül vannak (garázsok, tárolók). 

A funkció engedélyezése, tiltása 
 

  Active  

or  
  lnactive  

  

Ebben a beállításban a készülék a beépített mozgás-érzékelője alapján csökkenti a komfort módban 
beállított hőmérsékletet. A mozgásérzékelő 45 cm magasság felett, kb. 5 m távolságig érzékel. Az 
érzékelő elé ne tegyen bútort, vagy más olyan tárgyat, ami befolyásolja  
a működését. 

A funkció ki/be kapcsolása 
Az AUTO módban a funkció alapértelmezetten be van kapcsolva. 

 
  Active  

or  
  lnactive  

 

Pl: A készüléke l9° C-ra van állítva Komfort módban  
- 9:00, érzékeli, hogy nincs senki a  

helyiségben
 

Comfort 

 

 
Comfort -1° 

 

 

 

 

á é ő é

ó ú

- 9:30, a hőmérséklet beállítása l8° C ; 
- l0:00, a hőmérséklet beállítása l7° C. 

Comfort -2° é ü é é é
é é é á

ü ó

       Érzékelő funkciók 

Ablak nyitás érzékelő 

 Jelenlét érzékelés 
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  Szakértői menü 
  

Ebben a menüben elérheti a készülék speciális funkcióit. 

Nyomja az OK és 
FEL gombokat egyszerre 

  
5másodpercig 

 
 

lnformációk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Settings 

 

 

 

 

 

General 

 

 
Clock (óra) 

Automatikus nyári / téli időszámítás engedélyezi 

vagy letiltja. Alapértelmezett beállítás szerint 
engedélyezve van. 

Dátum és idő 

Language 

(nyelv) 

A nyelv kiválasztását: francia, angol, spanyol, 

holland, portugál, német. 

 

 
Reset 

 
A gyári alapbeállítás visszaállítása  
(Automatikus üzemmód engedélyezve, 19 ° C-
on 3 ° C-on beállított hőmérséklet-csökkentés, 
érzékelési funkciók engedélyezve)  

 

 

 

 

 

Setup 

Functions 
 

 

 
Calibration T° 

(Kalibrálás) 

Kalibrálja a készüléket, hogy beállítsa a beállított 
hőmérsékletet a szobahőmérsékletre, ha 

különbséget észlel több órás fűtés után. A 
kalibrálási érték -3 ° C és + 3 ° C között van. 
Például. ha a szobahőmérséklet. = l8 ° C és a 
beállított hőmérséklet. = 20 ° C, válassza a -2,0 ° 
-ot. 

 

 

Window 

detection 

(ablaknyitás 
érzékelés) 

Ha több eszköz kapcsolódik egymáshoz, akkor 

lehetőség van arra, hogy letiltja a funkciót ezen a 
készüléken. Szükség lehet a rendszer 
konfigurációjától függően. A funkció letiltása ezen 
a készüléken nem kapcsolja ki a többi 
csatlakoztatott eszköz funkcióját. Ez az eszköz a 
többi csatlakoztatott eszköz nyitott 

ablakfelismerő funkcióit követi. 
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Settings 

 

 
 
Setup 
Functions 
(beállítások) 

 

 
Peack control 

(hőmérséklet 

szabályzás) 

Csökkenti a beállított hőmérsékletet -1 ° C-ról -
2 C-ra a magasabb árfolyamon. Ezeket az 

időszakokat egy privát rádióüzenet jelzi, amely az 
alkalmazott rendszertől függően kerül elküldésre. 
Ez a funkció az EDF LlNKY® rendszer 
telepítésétől áll rendelkezésre, és a Cozytouch 
megoldás telepítését igényli. 

Led brightness 

(led fényerő) 

A bekapcsoló gomb körüli led gyűrű fényerejének 

beállítása 

 

 

 

 

 
Restrictions 
(korlátozások) 

Max 

Temperature 
(max hőfok) 

A maximálisan beállítható hőmérséklet 

értékének beállítása. Alapértelmezetten 28°C 
(ez változtatható 19°C és 28°C között) 

Access control 

(hozzáférés-

szabályozás) 

Részben vagy teljesen korlátozza az eszköz 

beállításait. 

 

 

 
PlN code 

(pin kód) 

Lehetővé teszi a személyes hozzáférési kód 
bevitelét a szakértői menübe. Az aktiválás után 
kódolt a szakértői menü elérése. 

Itt írhatja le a személyes PIN-t 

A letiltáshoz, a szakértői menübe való 
visszatéréshez írja be a személyes PLN-t, és térjen 
vissza a Settings/Restrictions/PlN-re.  
Ha elfelejti a PIN kódot üsse be a 081-et.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Connectivity 

 
 
Sending 
security key 
(biztonsági 
kulcs 
küldése) 

A biztonsági kulcs biztosítja a IO rendszert, 
hogy ne zavarja a szomszédos készüléket. A 
kulcscsere lehetőséget ad arra, hogy az IO 
vezérlőegységet hozzárendelje a rendszerhez. 

Lehetővé teszi a biztonsági kulcs IO 
vezérlőegységhez való küldését. Ez a művelet 
előnyben részesíti, ha az eszközök 
csatlakoztatva vannak. 

Receiving 
security key 

(biztonsági 
kulcs fogadása) 

Lehetővé teszi a biztonsági kulcs fogadását egy  

másik vezérlőből. 
Ha a biztonsági kulcs nem kerül továbbításra 

más csatlakoztatott eszközökre, akkor az 
eszközök közötti kapcsolat problémát jelezhet. 

Authorize the 
association 
(kapcsolat 
engedélyezése) 

Ha a kulcscsere befejeződött, ez a művelet 

szükséges ahhoz, hogy kapcsolódjon a vezérlő- 
egységünkhöz. 

Reset 
Connectivity 
Kapcsolatok 
bontása) 

Megszakítja az összes kapcsolatot a 
csatlakoztatott eszközök. 
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Test 

Main Heat. 
Elem. (fűtő 
elem) 

A fűtőberendezés 5 percre történő indítása és futtatása a működés 
ellenőrzéséhez. 

Presence 

Sensor 
(érzékelő) 

A megfelelő működés érdekében aktiválja az érzékelőt. 

 

 
Radio 

Test signal 

emission (teszt 
jel kibocsátás) 

Ellenőrzi a két eszköz közötti megfelelő rádiós 
kommunikációt, ha jelet küld a készüléknek és egy 
másik készüléket fogad. 
Ha a jel gyenge, fennáll a kommunikáció 
elvesztésének veszélye. Ellenőrizze a rendszert 

(távolság és / vagy az eszközök közötti akadályok). 
Test signal 
reception(teszt 
jel fogadás) 

 

Kilépés a szakértői 

menuből: 
Nyomja egy időben 

 

+ 
or

 
 

Várjon 

 

2 percet

 

 
 

 

5 



 

 


