
 

 

Komfort mód 

Energiatakarékos mód 

Programozási példa: 

Szombat, 20:30 

A ap és az idő eállítása. 

Hétfő, kedd, sütörtök, pé tek: 
komfort mód, 06:00 órától 09:00 

óráig és 17:00 órától 23:00 óráig. 

Szerda: komfort mód, 06:00 órától 

09:00 óráig és 12:00 órától 23:00 óráig 

Szombat és vasárnap: komfort 

mód, 07:00 órától 00:00 óráig. 

Időzítő 
programozása 

Napok 

programozása 

Program módosító gomb (nap és óra) 

Módosítások egerősítése go  

Navigációs gomb (segítségével ki tudjuk 

választa i a kijelző  a ódosíta i kívá t 
elemet és az értékeket is ezzel a 

gombbal tudjuk változtatni) 

Leírás 



Használat 

Programozás aktiválása: 

Vegye ki a tok ól az időzítőt és yo jo  eg ár ilye  go ot rajta, hogy izto ságos 
üzemmódból kilépjen. 

Az óra és a napok beállítása: 

 A navigációs gombbal válasszuk ki azt a zónát, amit be szeretnénk állítani villog a kijelző  a 
kiválasztott zó a , ajd a progra  ódosító go ot yo juk eg és állítsuk e a egfelelő 
értékeket a avigá iós go al, utá a yo juk eg a egerősítés go ot. 

Energiatakarékos és komfort mód programozása: 

Válasszuk ki a navigációs go al a eállíta i kívá t időzó át a teljes időzó a villog i fog , 
ajd yo juk eg a progra  ódosító go ot sak az idő egységek fog ak villog i , utá a 

az időegységeket tudjuk váltogat i egyesével a avigá iós go al, és a progra  ódosító 
gombbal tudu k időegysége ké t válta i az e ergiatakarékos és a ko fort ód között. Ha 

eállítottuk a kívá t ódokat, akkor yo juk eg a egerősítés go ot. 

Alvó mód: 

Az időzítő auto atikusa  alvó ód a kap sol, ha 4 per ig e  hasz áljuk. 

Gyermek védett mód: 

Az időzítő  tartsa le yo va a egerősítés go ot és közben a program módosító gombot 

nyomja meg, a feloldáshoz ismételten tartsa lenyomva a egerősítés go ot és közben a 

program módosító gombot nyomja meg. 

A kijelző ko figurálása: 
Tartsa lenyomva a program módosító gombot, közben yo ja eg a egerősítés go ot, 
utá a határozotta  yo ja eg az időzítő hátuljá  a RESET go ot egy toll segítségével, 
utá a a progra  ódosító go al e tudja állíta i a kijelzőt, ajd a egerősítés go al 
mentheti a beállításokat. 


