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Aloita EB-Thermin käyttö Käytä valikkoa

Poistu valikosta*

4 sek

Sammuta ja käynnistä Lukitse näppäimistö

4 sek

SelaaValmiustilaan*
Pois valmiustilasta

Pikaopas EB-Therm 355
Aloita käyttö nopeasti ja helposti! Tässä opastetaan tärkeimpien toimintojen ja asetusten 
käyttöön, esitellään virransäästöohjelma ja valikkojärjestelmä.

Lue aina koko käyttöohje, jotta saat täydelliset tuotetiedot. Pikaopas useilla kielillä? Käy osoitteessa ebeco.com!

Käynnistä 
valikko Selaa vaihtoehtoja

*Lämpöä ei säädellä. Kello käy ja ohjelmointi 
tallentuu muistiin.

Tältä näyttää näyttö, kun käynnistät laitteen 
ensimmäisen kerran.

Lukitse
Avaa

*Tai odota 30 sekuntia poistuaksesi automaattisesti.

4 sek

ebeco.com



Lisätietoja lämpötilasta EB-Therm 355 voi säätää lämpötilaa kolmella eri tavalla: lattiatermos-
taatilla, huonetermostaatilla tai huone- ja lattiatermostaatilla. Näin voidaan yhdistää mukava 
lämpötila ja lattiamateriaalin lämpötilalle mahdollisesti asettamat vaatimukset. Jos lattia-anturi 
on kytketty, kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran, lattiatermostaatti valitaan 
automaattisesti. Huonetermostaattia ei voi valita, kun lattia-anturi on kytkettynä. Huone- ja 
lattia termostaattia tulee käyttää huoneissa, joissa on puulattia tai suuria ikkunoita, joista paistaa 
aurinko sisään. Lue lisää säätötoiminnoista ja niiden asetuksista käyttöohjeesta.Voit aina tarkistaa 
huoneen ja lattian nykyisen lämpötilan noudattamalla edellä olevia ohjeita.

Jotta voisit käyttää kaikkia toimintoja, sinun on ensin asetettava kellonaika ja päiväys. 

Näytä todellinen lämpötila

Kellonaika ja päiväys

Selaa esiin oikea kellonaika*

*Toista kaksi viimeistä vaihetta asettaaksesi minuutit, 
päivän, kuukauden ja vuoden. Oikea viikonpäivä tulee 
näkyviin automaattisesti.

Haluttu lämpötila

Perusasetukset

Lukitse ensin näppäimet
Lattian lämpö*
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Räätälöi lämmitys omien tarpeidesi mukaan! Voit ohjelmoida kellonajan ja lämpötilan neljälle 
tapahtumalle joka päivä: hereillä poissa kotona  ja yö . Esimerkki:

Perheen herätessä on lämmintä ja mukavaa klo 7.30. Tapahtuma hereillä  ohjelmoidaan: 23 °C 
klo 7.30.
Kaikki lähtevät kotoa, ja lämpötilaa voi laskea. Poissa  ohjelmoidaan. 17 °C klo 9.30.
Perhe palaa kello 17.00 lämpimään kotiin. Kotona  ohjelmoidaan. 21,5 °C klo 17.00. 
Yöllä viileä ilmasto on hyvä sekä ympäristön että unen kannalta. Yö  ohjelmoidaan. 18 °C klo 22.30.

Virransäästöohjelma

Käynnistä/sulje ohjelma
Vahvista kun oikea 
kuvake vilkkuu* Nuoli ja kuvake osoittavat, 

että ohjelma on käynnissä

*Sammuta ohjelma: Vahvista, kun mikään kuvake ei vilku.

Säästä energiaa älykkäästi ja helposti! Ohjelman avulla lämmitys muokataan todellisten tarpeidesi 
mukaiseksi ja lämpöä lasketaan, kun sitä ei tarvita. Ohjelmavaihtoehtoja on neljä:

Ennakkoasetukset 
toimistoympäristölle

Pakkassuoja tiloille, jotka 
ovat pitkään tyhjillään

Ennakkoasetukset 
kotiympäristölle

Ohjelmoi omat 
asetuksesi

Ohjelmoi omat asetukset

Valitse koko viikko tai 
yksittäinen päivä.

Selaa esiin tapahtuman kellonaika 
ja lämpötila. Vahvista ja toista.

Älä unohda käynnistää ohjelmaa myöhemmin!



Sivukartta valikosta
Tällainen on rakenteeltaan EB-Therm 355:n valikko. Tästä näet nopeasti, missä kaikki toiminnot ja 
asetukset sijaitsevat. 

CONT
Määritä näytön kontrasti

1-8

PROG
Käynnistä/sulje ohjelma

UTIL
Näytä kytkentä aika %

24 HR

7 D

30 D

365 D

Kotiohjelma

Toimisto-ohjelma

Oma ohjelma

Pakkassuojaohjelma

SET
Sekalaiset asetukset

CLK
Aseta kellonaika ja päiväys.

S
Sammuta ja aseta automaat-
tinen siirtyminen kesäaikaan

RNF
Määritä, miten lämpötilaa tulee 
säätää. F (lattiatermostaatti) - 
R (huonetermostaatti) - R&F

OH
Säädä lämpötila lattia-anturin 
rajoittamiseen (R&F).

FP
Sammuta ja käynnistä pakkas-
suojaohjelma.

4E
Määritä oma ohjelma, kel-
lonaika ja lämpötila enintään 
neljälle tapahtumalle vuoro-
kaudessa.

DISP
Määritä, miten kellonaika 
näytetään, 24 vai 12 tunnin 
muodossa.

LED
Säädä näytön taustavalon 
voimakkuus.

AF
Sammuta ja käynnistä muok-
kaustoiminto.

RST
Palauttaa tehdasasetukset ja 
poistaa kaikki omat asetukset.

END
Sulkee valikon ja palaa perus-
tilanteeseen.

LOCK
Lukitsee näppäimistön

 

 

END
Sulkee valikon

ebeco.com
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