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TERMOSTAT CU AFIŞAJ DIGITAL 
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Introducere 

 

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs şi vă felicităm pentru alegerea făcută. 

Este un produs care respectă normele europene în domeniu. Vă rugăm să citiţi şi să 

respectaţi întocmai următoarele instrucţiuni de utilizare. Termostatul cu afişaj digital 

poate fi folosit pentru a fi conectat cu aparate electrice de genul centrale, 

electrovalve, pompe de circulaţie, pentru a controla temperatura. Aparatul poate fi 

folosit numai în interior. Trebuie evitată cu desăvârşire umezeala, de pildă utilizarea 

în băi.  

Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate distruge produsul şi implică şi altfel 

de riscuri ca şi şocurile electrice şi incendiile. Nicio parte a acestui produs nu poate fi 

modificată sau transformată. 

 

 

Control şi indicatori 

 

 

1. Disc de ajustare a temperaturii 

2. Selector de funcţionare 

3. Display 

4. Buton de reset   

 

 

 

 

 

 

Funcţii  

 Reducţie de temperatură pe timpul nopţii 

 Protecţie la îngheţ 

 Display 

 Sistem de montare pe zid 
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Instrucţiuni de siguranţă 

 

 Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni sau 

pagube rezultate din utilizarea improprie a produsului sau fără să se 

ţină cont de instrucţiunile de operare. 

De asemenea, producătorul sau distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea 

pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului şi consecinţele care decurg 

din aceasta. În astfel de cazuri garanţia va fi declarată nulă! 

 

 Un semn de exclamare atrage atenţia asupra unor informaţii importante care 

trebuie respectate cu stricteţe. Transformările sau modificările neautorizate nu 

sunt aprobate din motive de securitate (CE). 

 Aparatul nu trebuie supus la stres mecanic şi nu trebuie expus la temperaturi 

extreme, vibraţii intense sau umiditate mare. Este imperativă evitarea 

contactului cu umiditatea, de pildă utilizarea în băi, etc. 

 Aparatul trebuie manevrat cu atenţie. Orice şoc, lovitură sau cădere îi poate 

provoca defecţiuni. 

 Nu permiteţi copiilor să se joace cu acest dispozitiv. Prin urmare, fiţi deosebit 

de atenţi când copiii sunt în apropierea termostatului. 

 Termostatul poate fi conectat doar la surse de curent alternativ 230V/50Hz 

(10/16A). Nu încercaţi niciodată să folosiţi altă sursă de tensiune. 

 Nu utilizaţi termostatul în condiţii ambientale nefavorabile sau în încăperi unde 

pot fi prezente gaze combustibile, vapori sau praf. 

 Nici producătorul şi nici distribuitorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru 

afişarea unor date eronate sau pentru consecinţele ce decurg din aceasta. 

 Nu lăsaţi materialele de ambalare nesupravegheate. Ele pot deveni obiecte 

de joacă periculoase pentru copii. 

 În instituţii, trebuie ţinut cont de regulamentele de prevenire a accidentelor 

privind utilizarea dispozitivelor electrice sau a altor aparate.  

 Dacă apar orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu aceste 

instrucţiuni de operare contactaţi serviciul tehnic sau alţi specialişti.  
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Montarea 

 

Termostatul poate fi instalat numai de către un specialist, respectând 

regulile de lucru cu curentul electric. 

Termostatul nu poate fi montat aproape de ferestre, uşi, surse de 

căldură, ventilatoare. Evitaţi montarea aparatului în locuri unde ar 

putea fi expus direct la soare. Acestea ar putea determina o 

măsurarea incorectă a temperaturii. Menţineţi o distanţă de 1,5 m de o astfel de 

locaţie. 

Asiguraţi-vă că gaura de ventilaţie a termostatului nu este acoperită. 

Aparatul poate fi montat numai în poziţie verticală. Vă recomandăm montarea 

lui la aproximativ 1,5 m înălţime. Plasaţi aparatul pe o suprafaţă plană. 

 

Instalarea termostatului poate fi făcută numai în locuri ferite de înaltă tensiune. 

Întrerupeţi mai întâi conexiunea electrică. Când faceţi gaură în zid, asiguraţi-vă că nu 

există cabluri electrice sau conducte de apă care pot fi atinse. 

Scoateţi şuruburile de pe spatele aparatului. Scoateţi capacul exterior. Conectaţi 

cablul de alimentare ca în figura de mai jos: 

 

 
Fixaţi la loc capacul din spate al aparatului. Asiguraţi-vă să nu fie întrerupt sau tăiat 

cablul de alimentare. Carcasa se poate monta fixa acum cu şuruburile. 
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Operarea 

Termostatul va afişa temperatura pe display pe tot parcursul operării. Temperatura 

dorită într-o încăpere va fi setată cu ajutorul butonului de ajustare a temperaturii. 

HEAT (căldură) va fi afişat când aparatul ataşat la termostat va fi activat.  

 

Selectarea butonului în poziţia: 

Funcţionarea pe timpul zilei: Dacă temperatura interioară scade 

sub cea dorită, aparatul ataşat, de pildă o pompă de circulare, va 

începe să funcţioneze. Cuvântul HEAT va apărea afişat pe display.  

 

 

Funcţionarea nocturnă: Pe timpul nopţii, temperatura camerei se 

reduce cu 5°C.  

 

Închis: Temperatura camerei este afişată pe display. Aparatul ataşat 

nu este controlat pentru a menţine temperatura setată. Dacă 

temperatura ambientală scade sub 7°C, aparatul ataşat va porni. 

Temperatura ambientală va fi menţinută la 7°C, temperatura de la 

limita de îngheţ (funcţia de protecţie contra îngheţului). 

 

Dacă pe display apar caractere indescifrabile sau dacă termostatul nu mai 

funcţionează, apăsaţi pe butonul reset. Pentru a-l acţiona, folosiţi vârful unui pix sau 

ceva similar.  

Dacă temperatura iese din aria sa (5°C - 35°C), pe display vor apărea 

cuvintele LO sau HI. 

 

 

Service şi întreţinere   

Citiţi cu atenţi instrucţiunile de fiecare dată când aveţi nelămuriri.  

Numai un specialist care este obişnuit cu riscurile pe care le comportă 

astfel de aparate, poate repara acest aparat dacă e cazul. 

Acest aparat nu necesită service. Exteriorul său poate fi curăţat cu o cârpă moale şi 

curată. Nu folosiţi substanţe chimice sau abrazive care pot deteriora carcasa. 
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Verificaţi dacă produsul este în stare de funcţionare înainte de fiecare utilizare. Orice 

modificare sau reparaţie poate fi făcută numai de către personal autorizat. Dacă 

observaţi orice avariere, nu conectaţi aparatul la curent. 

Operarea nu mai este sigură în următoarele condiţii: 

- Aparatul prezintă avariere vizibilă 

- Aparatul nu mai funcţionează 

- Aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile pentru o perioadă de timp mai 

lungă 

- A fost supus la stres mecanic pe timpul transportului 

Dacă nu doriţi să mai folosiţi aparatul o perioadă mai lungă, depozitaţi-l într-un loc 

urat şi uscat. 

 

 

Eliminarea elementelor uzate 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viaţa şi 

sănătatea oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în mod 

prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 

electronice şi electrice nefuncţionale la centrele de colectare special 

amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică necesitatea 

dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere.  

 

 

Date tehnice 

Tensiune de operare:………………………………………. 230 V/50 Hz 
Putere de comutare:………………………………………... 230 V/AC 
Funcţie anti-îngheţ:…………………………………………. da 
Afişaj digital:…………………………………………………. da 
Compatibil cu aparate de aer condiţionat:………………... nu 
Montare:……………………………………………………… pe suprafaţă 
Setare nocturnă:…………………………………………….. da 
Domeniul de reglare a temperaturii:………………………. 10 - 30°C 
Domeniul de măsurare a temperaturii:……………………. 5°C - 35°C 
Rezoluţie temperatură:…………………………………….... 0,5° C 
Histerezis:…………………………………………………….. 0,8 °C 
Curent de contact:…………………………………………… 6 (2) A 
Capacitate contact:………………………………………….. 230 V/6 A 
Dimensiuni:…………………………………………………… 85 x 85 x 30 mm 
Culoare:……………………………………………………….. alb 
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