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Manual de utilizare 

 

TERMOSTAT DE CALORIFER HT100 
 Cod produs: 1377979 

 
 
 

  Atenție 
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară 

a produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul. 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. 

 Produsul are voie să funcționeze numai în spații interioare, el nu are voie să devină umed sau ud.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
jucării periculoase pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi mici pot defecta aparatul.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie 
înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii/acumulatoare. Substanțele chimice scurse din baterii sunt foarte agresive. De aceea 
obiectele și suprafețele care vin în contact aceste substanțe chimice pot fi distruse în mod semnificativ. Drept 
urmare depozitați bateriile într-un loc adecvat.  

 Bateriile/acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 

 Schimbați toate bateriile deodată. Amestecarea bateriilor vechi cu cele noi poate dăuna aparatului.  

 Atunci când instalați bateriile în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  
 
 
 

   Elemente de control 
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   Structură meniu 

 
 

 
 

   Montarea 
1. Demontarea capacului compartimentului baterii / instalarea bateriilor  

 
 
Împingeți capacul compartimentului baterii (7) în jos pentru a-l demonta. Instalați 2 baterii AA la polaritatea corectă (respectați 
plus/+ și minus/-, vezi marcajele din compartiment). Respectați polaritatea corectă pentru a evita distorsiunile. Reînchideți 
compartimentul baterii. 
Din cauza tensiunii de ieșire prea mici a acumulatorilor (baterii = 1,5 V, acumulatoare = 1,2 V) scade durata de funcționare a 
aparatului. De aceea recomandăm folosirea bateriilor alcaline pentru a obține o durată sigură și lungă de funcționare.  

 
2. Introducerea datei & orei 
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3. a. Montarea pe calorifer fără adaptor 
Ventil – termostat de calorifer HT100 

 
 
3.   b. Montarea pe calorifer cu adaptor  
        Ventil – adaptor – termostat de calorifer HT100  

 
 
Pentru aceste ventile nu este nevoie de adaptor: 
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, deoarece acestea au o dimensiune a filetului de M30 x 1,5 mm. 
Adaptoarele pentru Danfoss RAV (pinul trebuie introdus în tachetul supapei), Danfoss RA și Danfoss RAVL sunt incluse în colet. 
 

Pentru aceste ventile este nevoie de adaptor: 
Herz M28 x 1,5 mm, Comap M28 x 1,5 mm, Vaillant 30,5 mm, Oventrop M30 x 1,0 mm, Meges M38 x 1,5 mm, Ondal M38 x 1,5 
mm, Giacomini 22,6 mm, Rossweiner M33 x 2,0 mm, Markaryd M28 x 1,0 mm, Ista M32 x 1,0 mm, Vama M28 x 1,0 mm, 
Pettinaroli M28 x 1,5 mm, T+A M28 x 1,5 mm sau Gampper 1,2,6. 

 
4. Ajustarea  

    Dacă montajul nu a reușit pe display apare E2. Pentru a rezolva problema analizați tabelul Help.  
    Gata de start 
 

Manevrarea cu ajutorul tastelor  
Timpii pentru încălzire și economisire pot fi configurați folosind programul de timp liber setabil. Puteți seta maxim 8 puncte de 
comutare (4 timpi încălzire și 4 timpi economisire) pe zi. 
 

Termostatul de calorifer HT100 are următoarele presetări din fabricație: 
Timp de încălzire: încălzire la temperatura de confort (setarea standard: 1 timp de încălzire la ora 7:00: 21 °C) 
Timp de economisire: scădere la temperatura de economisire (setarea standard: 1 timp de economisire la ora 22:00: 16 °C) 

 

 

   Configurarea programului individual 

 
 
Dacă este nevoie puteți introduce și alte valori pentru timpul de încălzire și economisire. Dacă nu mai doriți să realizați alte 
setări, atunci confirmați afișarea „- -„ cu OK.  
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   LED 
  
 
Ledul este aprins în timpul perioadei de încălzire, până ce se ajunge la temperatura setată. 
 
 

   Blocare taste 

Apăsați ambele taste mai multe secunde. Se activează funcția blocarea tastelor. Pentru dezactivarea funcției 

mențineți apăsate cele două taste mai multe secunde.  
 

   Setare vacanță 

 
Prima dată setați data reînceperii timpului de încălzire normal (setarea sfârșitului vacanței).  

 Selecția temperaturii  
 

   Setare offset 
Ajustarea temperaturii camerei. La acest punct din meniu aveți posibilitatea de a seta o 
temperatură din (-5/+5°). Temperatura măsurată de aparat poate să difere de 
temperatura percepută de către utilizator. În acest caz trebuie să ajustați temperatura 
măsurată de aparat.  
 

 

   Funcție timer 
 La acest punct din meniu puteți seta o anumită temperatură pentru o perioadă de timp selectată. Apăsați tasta, setați 

timpul în care programul de încălzire nu este valabil. Confirmați cu OK. Setați temperatura dorită. Confirmați cu OK. Nu mai este 
posibilă modificarea manuală a temperaturii pentru perioada de timp selectată, butonul rotativ este blocat. Apăsați tasta Meniu 
pentru a debloca butonul.  

 

   Demontare 

 
Pentru a demonta termostatul de calorifer HT100 mutați-l în poziția ON; în acest sens rotiți butonul rotativ până la temperatura 
maximă de 28 °C până ce apare ON pe display. Așteptați un pic până la desfacerea conexiunii cu șurub. Apoi scoateți termostatul 
HT100 de pe ventilul caloriferului.  

 

   Curățare și întreținere 
Operațiile de întreținere și reparații pot fi efectuate numai de către un tehnician specializat sau un atelier service. Produsul nu 
conține elemente componente care să aibă nevoie de întreținere, de aceea nu-l deschideți/dezmembrați niciodată (cu excepția 
operațiilor descrise în acest manual pentru instalarea bateriilor). Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare, soluții pe 
bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot ataca suprafața carcasei sau chiar distorsiona funcționarea 
aparatului.  
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   Remediere defecțiuni 
Problemă Cauză Soluție  

 Bateriile sunt aproape descărcate. Înlocuiți bateriile.  

Caloriferul nu se încălzește Este OK temperatura apei din boiler?  
Ventilul nu se deschide după pauza de 
încălzire din vară – este calcifiat? 

Corectați temperatura apei din boiler. 
Demontați termostatul HT100. Mișcați în toate 
direcție tachetul de supapă manual/cu unelte.  

Caloriferul nu se răcește.  Ventilul nu se închide complet. Se poate să 
se fi mișcat de la locul ei garnitura ventilului.  

Ajustați (vezi cap. „Ajustarea“). Mișcați de mai 
multe ori manual tachetul de supapă – se poate 
ca ajustarea să nu fie posibilă, deoarece ventilul 
este calcifiat sau garnitura nu mai este intactă.  

Elementul pentru compresie 
a căzut (acest lucru poate 
duce și la apariția codului de 
eroare E1) 

Elementul pentru compresie așezat în 
partea inferioară se poate să cadă afară 
datorită unui filet fără sfârșit, dacă pe ventil 
nu a fost instalat reglatorul. 

Instalați elementul pentru compresie. Ajustați 
aparatul folosind butonul MENU sau prin scoa-
terea și reinstalarea bateriilor. Filetul fără sfâr-
șit se învârte acum și strânge din nou elementul 
pentru compresie. Instalați-l pe calorifer și 
ajustați din nou aparatul.  

E1-E3 Apăsați orice tastă la alegere; dispare mesajul de eroare de pe ecran, iar ajustarea se 
reactivează! 

E1 Ajustarea nu este posibilă. Termostatul 
HT100 nu este montat pe calorifer. 

Este aparatul montat corect pe calorifer? 
Montați termostatul HT100 pe calorifer.  

E2 Cursa ventilului este prea scurtă sau 
bateriile sunt aproape descărcate.  

Deschideți și închideți manual de mai multe ori 
tachetul supapei sau instalați baterii noi.  

E3 Ventilul nu se poate mișca.   
 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți 
barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 
 

Dreptul la garanție 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului 
sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 

Date tehnice 
Alimentare:    2 baterii tip AA 
Setări din fabricație:   temperatura de confort: 21 °C 
Temperatură economisire:  16 °C 
Primul timp de încălzire:   start ora 7:00  
Primul timp de economisire:  start ora 22:00  
Puncte de comutare:   4 timpi de încălzire, 4 timpi de economisire 
Funcția protecție la îngheț:  da, se activează la temperaturi mai mici de +6 °C 
Funcția protecție calcifiere:  da, ventilul este mișcat 1x pe săptămână 
Funcția fereastră deschisă:  da 
Moduri de funcționare:   automat/manual 
Dimensiuni:    80 x 70 x 52 mm (l x Î x A) 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 

înștiințare prealabilă.                           © 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
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Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Termostat de calorifer SYGONIX 
Model nr:   24404R1 
Cod produs:  1377979 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 60730-1: 2011 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
Hirschau, 10.11. 2015 
Loc și dată   

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 


