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1 Biztonság

1.1 Általános biztonsági
utasítások

1.1.1 A telepítést csak
szakember végezze

A termék telepítését, ellenőrzé-
sét, karbantartását és javítását,
valamint a gáz beállításait csak
szakemberek végezhetik el.

1.1.2 Hibás kezelés miatti
veszély

A hibás kezeléssel saját magát
vagy másokat veszélyeztethet,
és anyagi károkat okozhat.
▶ Gondosan olvassa végig a

szóban forgó útmutatót, és
az összes kapcsolódó doku-
mentumot, különösen a "Biz-
tonság" című fejezetet és a
figyelmeztető információkat.

1.1.3 Működési hibák miatti
veszély

▶ Ügyeljen rá, hogy a helyiség
levegője szabadon cirkulál-
hasson a szabályozó környe-
zetében, és ne takarja el a
szabályozót bútorokkal, füg-
gönyökkel vagy más tárgyak-
kal.

▶ Ügyeljen rá, hogy abban a
szobában, amelyben a sza-
bályozó fel van szerelve, min-
den fűtőtestszelep teljesen
nyitva legyen.

▶ A fűtési rendszert csak akkor
üzemeltesse, ha az kifogásta-
lan műszaki állapotban van.

▶ Haladéktalanul hárítsa el azo-
kat az üzemzavarokat és ká-
rokat, amelyek csökkentik a
biztonságot.

1.1.4 Fagykár a készülék
lekapcsolása miatt

Ha lekapcsolja a fűtési rend-
szert, a fagy károsíthatja a fű-
tési rendszer egyes részeit.
▶ Ne válassza le a hőtermelőt

az elektromos hálózatról.
▶ Hagyja a fűtési rendszer fő-

kapcsolóját „1” állásban.

1.1.5 Fagykár a túl alacsony
helyiséghőmérséklet
miatt

Ha egyes helyiségekben túl ala-
csonyra van beállítva a helyi-
séghőmérséklet, a fagy káro-
síthatja a fűtési rendszer egyes
részeit.
▶ Ha a fagyveszélyes időszak-

ban nem tartózkodik otthoná-
ban, akkor biztosítsa, hogy a
fűtési rendszer üzemben ma-
radjon és a helyiségek megfe-
lelően temperáltak legyenek.

▶ Vegye figyelembe a fagyvé-
delmi funkciót.
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1.2 A készülék
rendeltetésszerű
használata

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy
más anyagi károk is keletkez-
hetnek.
A készüléket nem arra tervez-
ték, hogy olyan személyek (ide-
értve a gyermekeket is) hasz-
nálják, akiket fizikai, érzékszervi
vagy értelmi képességeik, il-
letve tapasztalatuk és ismeretük
hiánya megakadályozna abban,
hogy biztonságosan használják
a készüléket, kivéve, ha a biz-
tonságukról megfelelő felügyelő
személy gondoskodik, vagy ha
előtte felvilágosították őket a ké-
szülék használatáról.
Ügyeljen rá, hogy gyerekek ne
játszhassanak a termékkel.
Ezzel a szabályzóval egy ka-
zánnal működő fűtőberendezés
vezérelhető.
A rendeltetésszerű használat
részét képezi:
– a termék és a rendszer to-

vábbi komponenseinek üze-
meltetési, telepítési és kar-
bantartási útmutatóinak figye-
lembe vétele

– az útmutatókban ismertetett
összes ellenőrzési és karban-
tartási feltétel betartása.

A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül.
Nem rendeltetésszerű haszná-
latnak minősül a termék minden
közvetlenül kereskedelmi és
ipari célú használata.

1.3 CE jelölés

A CE jelölés azt igazolja,
hogy az adattábla szerinti ter-
mékek teljesítik a vonatkozó
irányelvek alapvető követelmé-
nyeit.
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2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése
▶ További használat céljából őrizze meg

ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

3 Készülékleírás
3.1 Az útmutató érvényessége
Ez az útmutató kizárólag az alábbi készü-
lékekre érvényes:

Terméktípusok és cikkszámok
Magyarország

Exacontrol 0020159366

A készülék cikkszáma a Típustáblán talál-
ható.

3.2 Sorozatszám
A szériaszám hatodik és 16. karaktere kö-
zötti karakterek adják a termék cikkszá-
mát.
A szériaszám a szobatermosztát hátulján,
egy táblán található.

3.3 A készülék felépítése
3.3.1 A kezelőelemek áttekintése
Szobatermosztát

1 4 532

1 Háttérvilágítás és
fagyvédelem bil-
lentyű

2 Képernyő
3 Beállító billentyű

(egy érték csök-
kentése vagy la-
pozás a választási
lehetőségek kö-
zött)

4 Beállító billentyű
(egy érték növe-
lése vagy lapozás
a választási lehe-
tőségek között)

5 Zavar nyugtázó
gomb

4 Kezelés
4.1 Az alap kijelző leírása

1

1 A helyiség hő-
mérséklet (5 - 45
°C), ill. a beállítási
módban előírt hő-
mérséklet (5 - 35
°C) kijelzése
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4.2 A különböző funkciók
kijelzőjének leírása

123

1 Az elemek leme-
rültek

2 Fűtési igény to-
vábbítva a kazán-
nak

3 A fagyvédelem
aktiválva

5 Működés és beállítások
5.1 A fűtés használata
A helyiségtermosztát a helyiség hőmér-
séklete és az előírt hőmérséklet alapján
vezérli a fűtőberendezést.

5.2 Az aktuális előírt hőmérséklet
megjelenítése

▶ Nyomja meg a « » billentyűket az
előírt hőmérséklet megjelenítéséhez.

◁ 3 másodpercre megjelenik az aktuá-
lis előírt hőmérséklet.

5.3 Beállítási módszer
▶ A kiválasztott beállítás módosításához

nyomja meg a « » billentyűket.
▶ Várjon 3 másodpercet, míg a készülék

átveszi az új beállítást.

◁ A következő beállítás kiválasztása.

5.4 Gyári beállítások visszaállítása
▶ Nyomja meg a RESET billentyűt.

◁ Ha elindítja ezt a folyamatot, a he-
lyiségtermosztát összes személyes
beállítását törli.

5.5 Ideiglenes üzemen kívül
helyezés

Az ideiglenes üzemen kívül helyezéssel
növelhető az elemek élettartama.
Ilyenkor a helyiségtermosztát nem küld
fűtési igény jeleket a kazánnak.
▶ Nyomja meg a « » billentyűket 3

másodperc hosszan.

◁ Az ideiglenes üzemen kívül helyezés
aktiválva van.

◁ A kijelző kikapcsolva.
◁ Minden fűtési funkció ki van kap-

csolva.
◁ A készülék aktualizálja az időt, de ez

a kijelzőn nem látható.

▶ Az újbóli bekapcsoláshoz nyomjon meg
egy billentyűt.

◁ Az ideiglenes üzemen kívül helyezés
nem aktív.

◁ A készülék a programozásának meg-
felelően kezd ismét üzemelni.

5.6 Fagyvédelem
A fagyvédelmi funkció megvédi a fűtési
rendszert és a lakást a fagykároktól.
A fagyvédelmi hőmérséklet rögzítetten
5 °C-ra van beállítva.
Ez deaktiválja a fűtési programot.

▶ Nyomja meg a « » billentyűt 5 má-
sodperc hosszan.

◁ A kijelzőn villog a szimbólum.
◁ A fagyvédelem aktív.

– Helyiség előírt hőmérséklet fagy-
védelemhez
5 ℃

▶ Nyomja meg a « » billentyűt 5 má-
sodperc hosszan.

◁ A kijelzőn kialszik a szimbólum.
◁ A fagyvédelem nem aktív.
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6 Ápolás és karbantartás
6.1 Szabályozó tisztítása
1. Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg

a szabályozó házát.
2. Ne használjon súrolószereket vagy

olyan tisztítószereket, amelyek a ke-
zelőelemek vagy a kijelző sérülését
okozhatják.

6.2 Zavarok felismerése és
elhárítása

Feltételek: A helyiség hőmérséklete nem éri el a
beprogramozott hőmérsékletet.

▶ Ellenőrizze, hogy abban a helyiségben,
amelyben a készülék fel van szerelve,
teljesen nyitva vannak-e a fűtőtestek
termosztátszelepei.

Feltételek: A szobatermosztát kijelzője ki van kap-
csolva.

▶ Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát
elemei megfelelően vannak-e behe-
lyezve az elemtartóba.

▶ Ellenőrizze az elemek helyes polaritá-
sát.

▶ Győződjön meg róla, hogy az elemek
nem merültek le.

Feltételek: Jelátviteli hiba

▶ Győződjön meg róla, hogy a kazán be
van kapcsolva.

▶ Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát
elemei megfelelően vannak-e behe-
lyezve az elemtartóba.

▶ Ellenőrizze az elemek helyes polaritá-
sát.

▶ Győződjön meg róla, hogy az elemek
nem merültek le.

6.3 Cseréljen elemet

A

A

B

C

1. Nyissa ki a szobatermosztát elemtartó-
jának tetejét.

2. Vegye ki az elemeket.
3. Cserélje ki az elemeket új, AA LR6

típusú ALKÁLI elemekre, csere közben
ügyeljen a helyes polaritásra (a pozitív
és negatív pólus irányára).

7 A termék végleges üzemen
kívül helyezése

▶ A termék végleges üzemen kívül helye-
zését bízza szakemberre.

8 A termék és tartozékainak
ártalmatlanítása

▶ Mind a terméket, mind a tartozékokat
tilos a háztartási hulladékok közé dobni.

▶ Gondoskodjon róla, hogy a terméknek
és annak tartozékainak ártalmatlanítása
az előírásoknak megfelelően történik.

▶ Tartson be minden erre vonatkozó előí-
rást.
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9 Garancia és vevőszolgálat
9.1 Garancia
A gyártó garanciájával kapcsolatos kérdé-
seire a hátoldalon megadott elérhetősége-
ken kaphat választ.

9.2 Vevőszolgálat
Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a
hátoldalon megadott címen, illetve a
www.saunierduval.hu internetes oldalon
találhatja meg.
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