
Nuolinäppäi-
met [  ] 

Aloita EB-Thermin käyttö Käytä valikkoa

Poistu  
valikosta*

1 sek

Sammuta ja käynnistä Lukitse näppäimistö

1 sek

SelaaValmiustilaan*
Pois valmiustilasta

Pikaopas EB-Therm 205
Aloita käyttö nopeasti ja helposti! Tässä opastetaan tärkeimpien toimintojen ja asetus-
ten käyttöön, esitellään virransäästöohjelma ja valikkojärjestelmä.

Lue aina koko käyttöohje, jotta saat täydelliset tuotetiedot.

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 automaat-
tisesti.

4 sek
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Valitsin

Valintanäppäin 
[ ] 

Valittu säätö
Lämpö



Lisätietoja lämpötilasta EB-Therm 205 voi säätää lämpötilaa kolmella eri tavalla: lattiatermo-
staatilla, 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 au-
tomaattisesti. Huonetermostaattia ei voi valita, kun lattia-anturi on kytkettynä. Huone- ja lattiater-
mostaattia tulee käyttää huoneissa, joissa on puulattia tai suuria ikkunoita, joista paistaa aurinko 
sisään. Lue käyttöohjeesta lisää säätötoiminnoista ja niiden asetuksista. Voit aina tarkistaa nykyi-
sen lämpötilan noudattamalla yllä olevaa selostusta.

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. Viikonpäivän asetus tapahtuu automaat-
tisesti, mutta se ei tule näkyviin.

Haluttu lämpötila

Perusasetukset

Lukitse ensin näppäimet
Lattian lämpö*

*Jos termostaatin asetuksena on Lattiatermos-
taatti. Muuten näytetään huoneen lämpötila (R). 



Virransäästöohjelma

Käynnistä/sulje ohjelma

Vahvista kun 
oikea kuvake vilkkuu*

Kuvake kertoo,
että ohjelma on  
käynnissä

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

Säästä energiaa älykkäästi ja helposti! Ohjelman avulla lämmitys muokataan todellisten tarpeide-
si mukaiseksi ja lämpöä lasketaan, kun sitä ei tarvita. Ohjelmavaihtoehtoja on kaksi:

Ennakkoasetukset
toimistoympäris-
tölle

Ennakkoasetukset
kotiympäristölle

Lämpötila laskee automaattisesti 5 °C seuraavina aikoina:
ma-pe klo 8.30–15.00
ma-su klo 23.00–5.00

Lämpötila laskee automaattisesti 5 °C muulloin paitsi:
ma-pe klo 6.00–18.00



Sivukartta valikosta
Tällainen on rakenteeltaan EB-Therm 205:n valikko. Tästä näet nopeasti, missä kaikki toiminnot ja 
asetukset sijaitsevat. 

CONT
Määritä näytön kontrasti

1-8

PROG
Käynnistä/sulje ohjelma

Kotiohjelma

Toimisto-ohjelma

SET
Sekalaiset asetukset

CLK
Aseta kellonaika ja päiväys.

S
Sammuta ja aseta automaat-
tinen siirtyminen kesäaikaan

RNF
Määritä, miten lämpötilaa 
tulee säätää. F (lattiatermos-
taatti) - R (huonetermostaat-
ti) – R&F

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

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

AF
Sammuta ja käynnistä muok-
kaustoiminto.

END
Sulkee valikon ja palaa perus-
tilanteeseen.

LOCK
Lukitsee näppäimistön

 

END
Sulkee valikon
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RST
Palauttaa tehdasasetukset ja 
poistaa kaikki omat asetuk-
set.
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