
A

B

C

E

F

D
fig. 1

fig. 2

fig. 4

fig. 5

fig. 3

73.3 mm

18 mm

110 mm

1T.31

IB1T31 - 12/20 - Finder S.p.A. con unico socio - Via Drubiaglio 14 - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

BATERIA
Zasilanie: 2 BATERIE ALKALICZNE 1,5 V AAA.
Gdy baterie nie będą już w stanie zasilać poprawnie termostatu, na wyświetlaczu pojawi się
ikona          ; w celu wymiany baterii posłużyć się rys.5; wyładowane baterie muszą być usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE
ZASILANIE: 2 BATERIE ALKALICZNE 1,5 V AAA 
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY: (+5…+37)°C
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY FUNKCJI PRZECIWZAMARZANIOWEJ: (+2…+8)°C
DYFERENCJAŁ TERMICZNY: do wybrania (0,2 - 0,5)°C
SONDA: NTC
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
WYJŚCIE: PRZEKAŹNIK
OBCIĄŻALNOŚĆ STYKU: 5 A 250 V AC
MONTAŻ: ŚCIENNY

INSTALACJA I POŁĄCZENIA
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: przed podłączeniem termostatu upewnić się, czy napięcie
urządzenia, którym ma on sterować (kocioł gazowy, pompy, itp...) nie jest podłączone i czy napięcie to
odpowiada wartości wskazanej wewnątrz termostatu.
USYTUOWANIE: termostat powinien być zainstalowany z dala od źródeł ciepła (grzejniki, promienie
słoneczne, kuchnie) i od drzwi/okien oraz w odległości około 1,5 m od podłoża.

INSTALACJA
- Otworzyć termostat naciskając na sworzeń znajdujący się po lewej stronie urządzenia (rys.2)
- Przymocować tylną część do ściany (rys.3)
- Dokonać połączenia ze skrzynką zaciskową zgodnie ze schematem elektrycznym (rys.4)

SCHEMAT PODŁĄCZENIA (rys.4)
U ładunek
C styk wspólny
NO styk normalnie rozwarty
NC styk normalnie zwarty

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE TERMOSTATU
Nacisnąć przycisk              .

USTAWIENIE LATO/ZIMA
Termostat może być stosowany do sterowania klimatyzatorów lub kotłów gazowych, w zależności, do którego
z nich są podłączone.
Nacisnąć jednocześnie przyciski               +               (przez 1 sekundę), aby przejść z funkcji LATO na funkcję ZIMA
i odwrotnie. Po włączeniu funkcji lato pojawi się ikona parasola słonecznego (wraz z ikoną wentylatora, gdy
instalacja jest włączona), natomiast włączenie funkcji zimy jest sygnalizowane płatkiem śniegu (wraz z ikoną
płomienia, gdy instalacja jest włączona).

REGULACJA TEMPERATURY
Wybrać funkcję LATO lub ZIMA, DZIEŃ lub NOC, i ustawić temperaturę w przedziale wartości (+5...+37)°C przy
pomocy przycisków zwiększenie               lub zmniejszenie              .
Nacisnąć przycisk               lub               przez 1 sekundę dla wyświetlenia ustawionej temperatury.
Nacisnąć przycisk               lub               przez 2 sekundy dla zmiany ustawionej temperatury o 0,1°C.
Nacisnąć przycisk               lub               przez 5 sekund dla zmiany ustawionej temperatury o 1°C.

USTAWIENIE FUNKCJI DZIEŃ/NOC
Nacisnąć przycisk              , aby zmienić ustawienie z dnia na noc i odwrotnie. Zaświecą się ikony - słońce dla
sygnalizacji dnia, księżyc natomiast zasygnalizuje funkcję nocy.

WYBRAĆ DYFERENCJAŁ TERMICZNY
Poprzez naciśnięcie przycisków                +                przez 1 sekundę, gdy termostat jest wyłączony, można wyświetlić
dyferencjał termiczny. Nacisnąć przycisk               lub              , aby ustawić wartość w przedziale od 0.2°C do 0.5°C.
Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się napis OFF.

UWAGI DOTYCZĄCE FINKCJONOWANIA
- Podczas funkcjonowania na wyświetlaczu widnieje temperatura otoczenia
- Gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona       , kocioł jest włączony (ON)
- Gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona       , klimatyzator jest włączony (ON)

FUNKCJA PRZECIWZAMARZANIOWA
Przy wyłączonym termostacie (OFF) funkcja przeciwzamarzaniowa jest aktywna (ON). 
Ustawić temperaturę w przedziale wartości (+2...+8)°C przy pomocy przycisków               lub              .
W przypadku włączenia kotła na wyświetlaczu pojawią się ikony         .

OZNACZENIE STEROWAŃ (rys.1)
A WŁĄCZONY/WYŁĄCZONYM (Funkcja przeciwzamarzaniowa aktywna z termostatem OFF)
B  DZIEŃ/NOC E  ZWIĘKSZENIE
C WNĘKA NA BATERIE F  ZMNIEJSZENIE
D WYŚWIETLACZ A + B LATO/ZIMA

BLOKADA TERMOSTATU
Wciśnij przyciski           +           przez 3 sekundy, w celu zablokowania lub odblokowania termostatu.
Symbol           pokazuje, ze termostat ijest zablokowany.
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