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Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiţi produsul; Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
 
 
 
1. Domenii de utilizare 
Termostatul de perete MAX! poate regla într-o încăpere maxim 8 termostate de calorifer MAX!.  
Termostatul de perete dispune de un senzor intern, ce măsoară temperatura camerei pentru a o transmite la intervale regulate 
spre termostatele de calorifer. 
 

Utilizaţi acest aparat numai în spaţii interioare şi evitaţi contactul cu umezeala, praful, razele soarelui sau căldura. 
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului şi pierderea dreptului la 
garanţie. Observaţia este valabilă şi pentru modificarea sau reconfigurarea aparatului. Aparatul este conceput numai 
pentru utilizare privată.  

 
2. Descriere aparat 
A Placă montare 
B Cadru 
C Buton  
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3. Manevrare aparat şi display 

 
A Modul automat (Auto), modul manual (Manu), funcţia vacanţă ( ), funcţia boost ( ), funcţia fereastră deschisă 

( ), simbol blocare taste  
B Ziua săptămânii, simbol baterie descărcată ( ), sincronicitate wireless ( ), temperatură confort/economisire ( ), 

ora/data 
C Timpii setaţi în programul săptămânal 
D Tasta confort: pentru modificarea temperaturii de confort ( ) 
E Tasta economisire: pentru modificarea temperaturii de economisire ( ) 
F Tasta mod/meniu: pentru modificarea modului de funcţionare şi deschiderea meniului configurare; ieşire/înapoi în 

meniu 
G Tasta BOOST/OK: pentru confirmarea setărilor şi activarea funcţiei boost 
H Tasta (-): pentru diminuarea temperaturii ţintă, navigare în meniu 
I Tasta (+): pentru creşterea temperaturii ţintă, navigare în meniu 
J Temperatura ţintă/actuală  
 
4. Instrucţiuni de siguranţă 
Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru copii. Nu deschideţi/dezmembraţi aparatul, acesta nu 
include componente care să aibă nevoie de întreţinere. Dacă aparatul este defect înmânaţi-l unui atelier de reparaţii.  
 
5. Eliminare deşeuri 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte directivele europene în vigoare.  
 

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! 
 

 
6. Instalarea (înlocuirea) bateriilor 
Aparatul în starea de livrare 
Dacă puneţi pentru prima dată aparatul în funcţiune demontaţi placa (A) din partea posterioară a butonului. 
• Ţineţi termostatul de perete MAX! într-o mână şi trageţi de unul dintre colţurile plăcii.  

 
Aparatul pregătit pentru montare 
În această fază puteţi scoate butonul (C) din cadru şi placă.  
• Trageţi de buton (C), inclusiv cadru (B) trăgând de cadru în lateral. Nu este necesar să 

demontaţi bascula sau să deschideţi aparatul.  
 
Înlocuirea bateriilor 
• Rotiţi butonul (C) din partea posterioară pentru a instala, respectiv scoate bateriile. După ce 

scoateţi bateriile aşteptaţi cca. 60 sec. 
• Instalaţi 2 baterii AAA LR03 la polaritatea corectă. 
• Instalaţi butonul (C) în cadru (B).  

 
Simbolul baterie descărcată ( ) indică că este nevoie de înlocuirea bateriilor. Dacă este afişat şi simbolul V sau S 
trebuie înlocuite bateriile unui termostat de calorifer programat (V) sau a unui contact de fereastră (S).  
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Nu reîncărcaţi bateriile normale! Pericol de explozie! Nu aruncaţi bateriile în foc! Nu scurtcircuitaţi bateriile!  
 

 
7. Setarea datei şi orei (dAt) 
Dacă trebuie să instalaţi sau să înlocuiţi baterii, pe display se afişează scurt versiunea firmware, iar apoi vi se cere să introduceţi 
ora şi data. Introduceţi aceste valori folosind tastele + şi -, iar apoi confirmaţi cu tasta OK.  
• Setaţi anul, luna şi ziua şi confirmaţi cu tasta OK.  

An:       Lună şi zi: 

 
• Setaţi ora şi confirmaţi cu tasta OK.  

Ore:       Minute: 

 
După ce aţi introdus ora şi data termostatul de perete comută la funcţionarea normală.  

 

Dacă termostatul de perete MAX! a fost programat la MAX! Cube, atunci termostatul primeşte data şi ora de la Cube.  
Data şi ora pot fi modificate la punctul „dAt” din meniul configurare.  
 

 
8. Montarea 
Termostatul de perete MAX! poate fi înşurubat/lipit pe perete folosind cadrul din colet ori integrat într-un comutator existent (v. 
cap. 9).  
 
Montarea cu benzi adezive 
• Alegeţi un anumit loc pentru montare. Locul trebuie să fie curat, uscat şi fără grăsimi. 
• Fixaţi benzile adezive pe partea posterioară a plăcii de montare (A). Aveţi grijă să nu acoperiţi marcajul de pe partea 

posterioară.  

 
• Scoateţi folia de pe benzile adezive. 
• Apăsaţi termostatul cu partea posterioară pe locul ales din perete.  

 
Montarea prin înşurubare 
• Alegeţi un anumit loc pentru montare.  

 
Asiguraţi-vă că în acel loc din perete nu trec cabluri.  
 

• Poziţionaţi placa de montare în locul dorit. Săgeata din partea frontală a plăcii trebuie să indice în sus. 
• Marcaţi două orificii A folosind placa de montare (situate pe diagonală) pe perete cu ajutorul unui creion. Orificiile B pot fi 

folosite pentru montarea pe o doză în perete.  
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• Găuriţi locurile marcate. Dacă peretele este din piatră folosiţi burghie de 5 mm. Pentru pereţi 
din lemn folosiţi burghie de 1,5 mm.  

• Fixaţi placa de montare rotind şuruburile şi diblurile. 
• Instalaţi acum butonul în cadru pe placa de montare. Săgeţile din partea posterioară a butonului 

trebuie să indice în sus, iar clemele plăcii de montare trebuie să intre în orificiile butonului. 
  
 
9. Montarea într-un comutator existent 
Termostatul de perete MAX! poate fi folosit atât cu cadrul din colet, cât şi cu cadre provenite de la alţi 
producători. De asemenea termostatul poate fi integrat într-un cadru multiplu. În toate aceste cazuri este posibilă montarea cu 
benzi adezive sau montarea prin înşurubare. Dacă montaţi termostatul într-un cadru multiplu aveţi grijă ca placa de montare a 
termostatului să fie fixată imediat lângă plăcile de montare deja instalate.  
 

Termostatul de perete MAX! se potriveşte cu următoarele tipuri de cadru: 
 

 

 
10. Programarea componentelor MAX! 
Termostatul de perete trebuie programat la sistemul MAX! pentru a putea fi folosit în cadrul acestui sistem. Termostatul de 
perete poate fi folosit atât împreună cu MAX! Cube, cât şi fără acest aparat.  
 
10.1 Programarea la sistemul MAX! cu MAX! Cube 
Termostatul de perete MAX! se programează şi configurează folosind software-ul MAX! După aceea vor fi disponibile toate 
funcţiile descrise la cap. 17. Meniul de configurare al termostatului de perete MAX! (tasta Menu/Mode) este în acest caz 
dezactivat. 
 

Pentru programarea la MAX! Cube procedaţi după cum urmează: 
• Porniţi software-ul MAX!, apoi clic pe „Aparat nou”. 
• Activaţi modul de programare al termostatului MAX! apăsând prelungit tasta OK. 
• Pe display apare simbolul antenă, iar termostatul MAX! apare în software-ul MAX! 
• Clic pe „Next” pentru a da aparatului un nume şi a-i aloca o cameră. 
• Termostatul de perete MAX! este acum integrat în sistem şi poate fi configurat în software pentru respectiva cameră. 

 

După programarea la MAX! Cube se pierd toate setările anterioare ale termostatului de perete MAX! 
După ce termostatul de perete MAX! este programat la MAX! Cube el va primi data, ora şi programul săptămânal de la 
MAX! Cube. 

 
10.2 Programarea componentelor MAX! la termostatele de perete MAX! (fără MAX! Cube) 
Puteţi programa maxim 8 termostate de calorifer MAX! la termostatul de perete MAX! fără a avea nevoie de MAX! Cube. 
Termostatele de calorifer preiau sarcina setării termostatului de perete MAX! (de ex. mod, temperatură, program săptămânal). 
Termostatul de perete MAX! trimite toate comenzile şi setările la toate aparatele programate.  
 

Pentru programare procedaţi după cum urmează: 
• Setaţi aparatul de programat (de ex. termostat de calorifer MAX!) în modul programare. 
• Activaţi modul programare la termostatul de perete MAX! apăsând prelungit tasta OK.  
• Pe display apare simbolul antenă  şi timpul necesar pentru programare (30 sec.). 
• După programare termostatul de perete MAX! revine la modul normal de funcţionare.  

 
11. Deprogramarea componentelor MAX! (UnL) 
În cazul funcţionării cu MAX! Cube, deprogramarea termostatului de perete MAX! şi a altor aparate se face prin software-ul 
MAX! 
 

În cazul funcţionării fără MAX! Cube folosiţi funcţia UnL din meniu pentru a deprograma aparatele programate (de ex. termostat 
de calorifer) de la termostatul de perete MAX! Toate componentele wireless sunt deprogramate simultan.  
 

Pentru deprogramare procedaţi astfel: 
• Ţineţi apăsată tasta Mode mai mult de 3 sec.  
• Selectaţi punctul din meniu UnL (unlearn) cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Pe display apare ACC (accept). Confirmaţi cu tasta OK.  

Producător Cadru 
Berker S.1, B.1, B.3, B.7 sticlă 
ELSO Joy 
GIRA System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Espirit 
merten 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan 
JUNG A 500, AS 500, A plus, A creation 



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

În final trebuie să ştergeţi termostatul de perete MAX! prin restaurarea setărilor din fabricaţie (v. cap. 18).  
 
 
12. Afişare normală pe display 
În modul normal de funcţionare sunt afişate modul, ziua săptămânii, temperatura ţintă, ora, sincronicitatea wireless şi 
perioadele de comutare.  
Histogramele pentru perioadele de comutare ale programului săptămânal sunt afişate pentru fiecare interval de timp în care 
temperatura este peste temperatura de economisire. V. exemplul din cap. 17.1.1.  
 
13. Moduri de funcţionare (Auto/Manu/Funcţia vacanţă) 
Aveţi posibilitatea de a alege între modurile: Auto, Manu şi vacanţă. 
Auto: program săptămânal – reglare automată a temperaturii conform programului săptămânal setat. 
Manu: mod manual – temperatura este setată manual cu tastele + şi -.  
Funcţia vacanţă ( ): setarea unei temperaturi ce trebuie menţinută până la un anumit moment.  
 

La funcţionarea cu MAX! Cube setările pot fi preluate rapid cu ajutorul software-ului. 
La funcţionarea fără MAX! Cube funcţiile pot fi modificate prin apăsarea scurtă a tastei Mode. 

 

Dacă modificaţi modul de funcţionare sau temperatura pentru un anumit aparat din cameră, modificarea va fi preluată 
de toate termostatele de calorifer programate.  
 

 
14. Siguranţă copii/blocare taste 
Pentru a se evita setarea accidentală a termostatului de perete puteţi bloca manevrarea acestuia.  
• Pentru a activa/dezactiva blocarea apăsaţi scurt şi simultan tastele Mode şi OK.  
• După activare pe display apare simbolul blocare .  

 
15. Setarea pauzei de încălzire (ON) 
Dacă încălzirea este oprită pe timpul verii puteţi economisi rezervele de energie ale bateriilor termostatelor de calorifer MAX! În 
acest sens ventilele sunt deschise complet. Funcţia protecţie la calcifiere rămâne activă.  
• În modul manual (Manu) apăsaţi tasta + până ce pe display apare ON. 
• Pentru încheiere ieşiţi din modul manual (Manu) sau apăsaţi tasta -.  

 
16. Setarea modului protecţie la îngheţ (OFF) 
Dacă camera respectivă nu trebuie încălzită puteţi închide ventilul caloriferului. Acesta este deschis numai în caz de pericol de 
îngheţ. Protecţia la calcifiere este activă. Pentru activare procedaţi astfel: 
• În modul manual (Manu) apăsaţi tasta – până ce pe display apare OFF. 
• Pentru a încheia ieşiţi din modul manual (Manu) sau apăsaţi tasta +.  

 
17. Meniul configurare (Menu) (Funcţionare fără MAX! Cube) 

Dacă folosiţi sistemul MAX! cu MAX! Cube puteţi seta funcţiile descrise în capitolele următoare în software-ul MAX! 
pentru fiecare cameră.  
 

Capitolele următoare prezintă felul în care se setează acestea funcţii fără MAX! Cube. Dacă funcţionarea se face 
împreună cu MAX! Cube atunci aceste funcţii sunt dezactivate la termostatul de perete MAX! 

 

La utilizarea fără MAX! Cube setările pot fi modificate în meniul configurare. Activarea meniului se obţine prin apăsarea 
prelungită (mai mult de 3 sec.) a tastei Mode. 
Punctele din meniu sunt selectate cu tasta + şi – şi confirmate cu tasta OK. Reapăsarea tastei Mode vă aduce înapoi la nivelul 
anterior. Meniul se închide automat după 60 sec. de inactivitate.  
 

dAt:  modificarea orei şi datei (cap. 7) 
UnL:  deprogramarea componentelor wireless (UnL) (cap. 11) 
Pro:  setarea programului săptămânal (cap. 17.a) 
t-d:  comutarea afişării orei şi datei (cap. 17.b) 
S-A:  modificarea afişării pe display de la temperatura ţintă la temperatura actuală (17.c) 
bOS:  setarea deschiderii ventilului şi duratei funcţiei boost (17.d) 
Boost:  setarea funcţiei boost (cap. 17.e) 

 setarea funcţiei vacanţă (cap. 17.f) 
dEC:  setarea cursei decalcifiere (cap. 17.g) 
AEr:  setarea temperaturii fereastră deschisă pentru scăderea automată a temperaturii în timpul aerisirii (cap. 17.h) 
tOF:  setarea temperaturii offset (cap. 17.i) 
rES:  restaurarea setărilor din fabricaţie (cap. 18) 
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17.1 Setarea programului săptămânal (Pro) 
În programul săptămânal puteţi seta separat pentru fiecare zi a săptămânii până la 6 faze de încălzire (13 puncte de comutare). 
Programarea se face pentru zilele selectate prin stabilirea temperaturilor pentru perioada de timp 00:00 – 23:59.  
 

• Apăsaţi tasta Mode mai mult de 3 sec. Pe display apare Pro. 
• Confirmaţi cu tasta OK. Pe display apare dAy. 
• Selectaţi cu tastele + şi – o zi a săptămânii, zilele lucrătoare, zilele de weekend sau întreaga săptămână. 
• Confirmaţi selecţia cu tasta OK. 
• Setaţi punctul final al primei perioade de timp cu tastele + şi – (de ex. ora 6:00, pentru perioada de timp 0:00 – 6:00).  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Selectaţi cu tastele + şi – temperatura dorită pentru perioada de timp selectată (de ex. 

17 °C). 
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Repetaţi acest procedeu până ce aţi setat temperaturi pentru întreaga perioadă de timp 

0:00 – 23:59.  
 
În modul Auto programul săptămânal setat poate fi preluat automat de către termostatele de calorifer MAX! programate, iar 
temperaturile pot fi modificate oricând cu tastele + şi -, respectiv tasta confort ( ) şi temperatură economisire ( ). 
Temperatura modificată se menţine până la următoarea schimbare a programului săptămânal.  

 
Programarea pe aparat este posibilă numai dacă acesta nu este programat la MAX! Cube.  
 

 
17.1.1 Program săptămânal: exemple 
Cu termostatul de perete MAX! puteţi seta pentru fiecare zi a săptămânii maxim 6 timpi de încălzire (13 puncte de comutare) cu 
date individuale pentru temperatură. Din fabricaţie este setat programul următor:  
 
Luni – vineri  
de la 00:00 la 06:00  17.0°C 
de la 06:00 la 09:00  21.0°C 
de la 09:00 la 17:00  17.0°C 
de la 17:00 la 23:00  21.0°C 
de la 23:00 la 23:59  17.0°C 
 
Sâmbătă – duminică 
de la 00:00 la 06:00  17.0°C 
de la 06:00 la 22:00  21.0°C 
de la 22:00 la 24:00  17.0°C 
 
 

 

Histogramele cu fazele de încălzire apar pe display numai atunci când temperatura setată pentru perioada de timp este 
mai mare decât temperatura de economisire setată.  
 

Dacă trebuie să încălziţi un spaţiu (de ex. baia) şi la amiază puteţi realiza o programare de acest gen: 
 
Luni – duminică 
de la 00:00 la 06:00  15.0°C 
de la 06:00 la 09:00  23.0°C 
de la 09:00 la 12:00  17.0°C 
de la 12:00 la 14:00  19.0°C 
de la 14:00 la 18:00  17.0°C 
de la 18:00 la 22:00  21.0°C 
de la 22:00 la 23:59  15.0°C 
 
17.2 Setarea afişării orei/datei (t-d) 
În setarea din fabricaţie pe display apare ora. Folosind meniul puteţi seta afişarea datei în loc de oră. 
 

• Deschideţi meniul configurare apăsând tasta Mode mai mult de 3 sec. 
• Selectaţi punctul din meniu t-d cu tastele + şi – şi confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi formatul pentru afişare pe display cu tastele + şi – (data şi ora se schimbă pe ecran). 
• Confirmaţi cu tasta OK.  
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17.3 Comutare între temperatura ţintă şi actuală (S-A) 
Din fabricaţie pe display este afişată temperatura ţintă. Folosind meniul puteţi afişa însă temperatura actuală în loc de 
temperatura ţintă.  
 

• Deschideţi meniul configurare apăsând tasta Mode mai mult de 3 sec. 
• Selectaţi punctul din meniu S-A cu tastele + şi – şi confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi cu tastele + şi – SET pentru temperatura ţintă şi ACt pentru temperatura actuală.  
• Confirmaţi cu tasta OK.  

 

Dacă aţi selectat temperatura actuală, aceasta va fi afişată împreună cu SET timp de 5 sec. la 
modificarea temperaturii ţintă (precum şi modificarea modului de funcţionare). După aceea se trece 
automat la temperatura actuală.  
 
17.4 Setarea temperaturii de confort şi de economisire 
Tasta temperatură de confort ( ) şi temperatură de economisire ( ) servesc pentru trecerea confortabilă între aceste valori de 
temperatură. Din fabricaţie aceste valori sunt 21 °C şi 17 °C. 
 

La utilizare fără MAX! Cube puteţi ajusta valorile cu tastele respective direct pe aparat: 
• Pentru a seta temperatura de confort menţineţi apăsată tasta temperatură de confort ( ), respectiv tasta temperatură de 

economisire ( ) pentru a seta temperatura de economisire.  
• Modificaţi temperatura cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK.  

 

Temperatura poate fi modificată pe aparat şi în modul Auto. Această modificare se păstrează până la următorul punct de 
comutare al programului. 
 
17.5 Setare funcţia boost (bOS) 
Funcţia boost se foloseşte de sensibilitatea pielii la căldură. Încălzirea unei camere durează de regulă mai mult de 5 minute, dar 
căldura emanată de un calorifer poate fi resimţită imediat. La activarea funcţiei ventilul caloriferului este deschis imediat la 80% 
timp de 5 minute (setarea din fabricaţie). 
 

• Apăsaţi scurt tasta OK pentru activarea funcţiei boost. 
După scurgerea timpului boost termostatul de calorifer revine la modul activ anterior (Auto/Manu) şi la temperatura 
setată. 

• Funcţia boost poate fi dezactivată oricând prin apăsarea repetată a tastei OK.  
 

Durata de timp rămasă pentru funcţia boost este contorizată prin numărătoare inversă în secunde, iar pe display apare . 
Durata şi deschiderea ventilului pentru funcţia boost pot fi setate individual: 
• Apăsaţi tasta Mode mai mult de 3 sec. 
• Selectaţi punctul din meniu bOS cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi durata funcţiei boost de la 0 la 60 min (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 min) cu tastele + şi -. Dacă selectaţi 0 dezactivaţi 

funcţia. 
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi deschiderea ventilului de la 0 la 100% în paşi de 5% folosind tastele + şi -. Cu cât este mai mare deschiderea ventilului, 

cu atât mai multă căldura emanată de calorifer.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 

 

Dacă durata boost este lungă şi deschiderea pentru ventil mare se poate ca încălzirea caloriferului să fie foarte 
puternică. După modificarea acestor valori verificaţi dacă caloriferul nu se încălzeşte prea tare.  
 
Căldura emanată nu are efect imediat dacă caloriferul este acoperit (de ex. de o canapea).  
Dacă durata funcţiei boost (de ex. prin MAX! Cube) este setată peste valoarea 999 sec. atunci ea va fi afişată în minute.  
 

 
17.6 Setare funcţia vacanţă 
Funcţia vacanţă poate fi folosită atunci când trebuie menţinută o anumită temperatură pentru o perioadă de timp (party sau 
vacanţă). 
 

• Apăsaţi scurt de mai multe ori tasta Mode până ce pe display apare simbolul valiză .  
• Setaţi timpul până la care trebuie menţinută temperatura.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi data până la care funcţia vacanţă trebuie să fie activă. 
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi temperatura şi apăsaţi tasta OK. Afişarea clipeşte pentru confirmare.  
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Temperatura setată se păstrează până la timpul precizat. După aceea termostatul de calorifer trece în modul automat. Rămân 
active comenzile wireless, de ex de la un contact de fereastră sau cursa săptămânală pentru decalcifiere.  
 
17.7 Setare cursă decalcifiere (dEC) 
Pentru a proteja ventilul de depunerile de calciu termostatele de calorifer realizează o dată pe săptămână o cursă de decalcifiere. 
Timpul pentru această funcţie poate fi modificat (setarea din fabricaţie sâmbătă ora 12:00).  
 

• Apăsaţi tasta Mode mai mult de 3 sec. 
• Selectaţi punctul din meniu dEC cu tastele + şi -. 
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Selectaţi ziua săptămânii cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Selectaţi ora cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK.  

 

În timpul cursei de decalcifiere pe display apare CAL.  
 
17.8 Setare funcţia fereastră deschisă/aerisire (AEr) 
Termostatul de perete MAX! diminuează automat temperatura în timpul aerisirii spaţiilor, cu scopul de a reduce costurile cu 
încălzirea. În timpul acesta pe displayul termostatului de perete şi pe displayul tuturor aparatelor programate apare simbolul 
fereastră deschisă ( ). 
Împreună cu un contact de fereastră MAX! deschiderea şi închiderea unei ferestre este identificată cu precizie. În timpul cât 
fereastra este deschisă temperatura este diminuată la 12 °C (setarea din fabricaţie). Dacă contactul de fereastră MAX! 
înregistrează închiderea ferestrei atunci toate componentele MAX! instalate în cameră revin la modul de funcţionare anterior.  
 

• Apăsaţi tasta Mode mai mult de 3 sec. 
• Selectaţi punctul din meniu AEr folosind tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi temperatura cu tastele + şi -. 
• Confirmaţi cu tasta OK.  

 
17.9 Setare temperatura offset (tOF) 
Temperatura este măsurată la nivelul termostatului, de aceea în restul camerei temperatura poate fi diferită. Pentru a 
compensa această diferenţă puteţi seta un offset de temperatură de ±3 °C. Dacă sunt măsurate 18 °C în loc de valoarea setată 
de 20 °C, trebuie folosit un offset de -2 °C.  
 

• Apăsaţi tasta Menu mai mult de 3 sec.  
• Selectaţi punctul din meniu tOF cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK. 
• Setaţi temperatura cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi cu tasta OK.  

 
 
18. Restaurarea setărilor din fabricaţie/resetare (rES) 
Setările din fabricaţie pot fi restaurate manual. În urma acestui proces se pierd toate setările şi informaţiile de la aparatele 
programate.  

 

Dacă folosiţi termostatul de perete împreună cu MAX! Cube ştergeţi prima dată termostatul din software-ul MAX! 
înainte de restaura setările din fabricaţie. 
 

• Apăsaţi tasta Mode mai mult de 3 sec. 
• Selectaţi punctul din meniu rES cu tastele + şi -.  
• Confirmaţi selecţia cu tasta OK.  
• Pe display apare ACC; confirmaţi resetarea cu tasta OK.  

 
Dacă termostatul de perete este programat la MAX! Cube meniul de configuraţie al aparatului este blocat. Cu toate 
acestea puteţi realiza resetarea în modul următor: 
 

• Scoateţi o baterie şi aşteptaţi 60 sec.  
• Menţineţi simultan apăsate tastele temperatură economisire ( ) şi – şi reinstalaţi totodată bateria.  
• Eliberaţi tastele. Acum puteţi seta aparatul.  

 
 
 



 

9 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

19. Instrucţiuni privind funcţionarea wireless 
Transmisia wireless se realizează pe o cale de transmisie comună, ceea ce înseamnă că pot apărea interferenţe. Interferenţele 
mai pot fi cauzate de operaţii de comutare, motoare electrice sau aparate electrice defecte.  
Raza de acţiune din interiorul clădirilor poate fi foarte diferită faţă de cea din aer liber. Pe lângă puterea de transmisie şi 
proprietăţile de recepţie ale receptoarelor, un rol important îl au şi condiţiile ambientale ca de ex. umiditatea, precum şi 
structura/ecranarea construcţiilor. 
eQ-3 Entwicklung GmbH declară prin prezenta că acest aparat îndeplineşte cerinţele esenţiale precum şi celelalte prevederi 
importante ale directivei 1999/5/EC. Declaraţia de conformitate integrală se găseşte la www.eQ-3.de.  
 
 
20. Date tehnice  
Alimentare: 3 V 
Consum max. 
curent: 

30 mA 

Baterii: 2 x LR03 (AAA) 
Durată de viaţă 
baterii: 

cca. 2 ani 

Display: LC 
Frecvenţă emisie: 868,3 MHz 
Raza de acţiune în 
câmp liber: 

100 m 

Clasa recepţie: SRD Clasa 2 
Mod de operare: Tip 1 
Componente 
programabile: 
(cu MAX! Cube) 

1 MAX! Cube, 
8 termostate de 
calorifer MAX!  
8 contacte 
fereastră MAX!  

Dimensiuni 
carcasă: 

86 x 86 x 21,5 mm  
(l x Î x A) 

Temperatura 
ambientală: 

(+)5°C - (+)55°C 

 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi eQ-3 AG (Maiburger Straße 
29, 26789 Leer, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste 
instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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