NEO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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1 Dzień
6

2 Pożądana (ustalona) temperatura
3 Ogrzewanie włączone/wyłączone
4 Noc
5 Przycisk funkcyjny
6 Obniżenie temperatury w ciągu dnia (5 dni)

7

7 Obniżenie temperatury w nocy (7 dni)

Krótki opis funkcji grzejnika „NEO“
Można wybrać jeden z trzech trybów:
1) Tryb HO (domowy) jest właściwy dla domów prywatnych. Niniejszy tryb pozwoli Państwu wybrać
opcję obniżenia temperatury w nocy i w dni robocze. W weekendy w ciągu dnia temperatura nie będzie
obniżana.
2) Tryb OF (biurowy) jest właściwy dla biur i pomieszczeń o podobnym zastosowaniu. Niniejszy tryb pozwoli
Państwu obniżyć temperaturę w nocy i od piątku wieczorem do poniedziałku rano. Jeżeli pracują Państwo
w nadgodzinach, wówczas łatwo mogą zmienić ustawienia temperatury.
3) Tryb CA (domu letniskowego), w chwili kiedy dom letniskowy nie jest użytkowany, pozwoli zachować
niską temperaturę, a przed Państwa powrotem, system przełączy się na wybraną i odpowiednią dla Państwa
temperaturę. Cykle obniżenia temperatury mogą trwać nieprzerwanie od 1 do 40 dni. Jednak wybrany
przez Państwa cykl obniżenia temperatury automatycznie będzie się powtarzał po 48 godzinach od
wybranej przez Państwa odpowiedniej temperatury.
Ustawienia zawsze łatwo można zmienić – mogą Państwo swobodnie wybrać temperaturę i cykle obniżenia
temperatury tak, aby ustawienia spełniały Państwa wymagania.
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TRYB HO (DOMOWY)

Początek nocnego obniżenia temperatury

Po wybraniu czasu rozpoczęcia się
obniżenia temperatury, należy nacisnąć i przytrzymać przez pięć sekund
przycisk .

Jeżeli na długi czas zostało przerwane zaopatrzenie w elektryczność
lub, jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy wówczas
wykonać czynność - uruchamiania i przywracania stanu początkowego systemu.
Procedurę uruchamiania/przywracania stanu początkowego należy
wykonać tak, aby został zaprogramowany odpowiedni tryb i funkcje
grzejnika.
WAŻNE: istnieją dwie różne kolejności uruchamiania
1) Jeżeli na wyświetlaczu miga „°C-17–rE“: należy wykonać procedurę A.
2) Jeżeli na wyświetlaczu miga „HO“: należy wykonać procedurę B.
Aby procedura została w prawidłowy sposób zakończona, należy konsekwentnie wykonać wszystkie czynności.
Jeżeli procedura będzie wykonana nieprawidłowo lub zostanie odrzucona, należy wówczas wyłączyć grzejnik i rozpocząć nową procedurę
przywracania stanu początkowego.

„h“ zamiga 3 razy, a następnie będzie
stale wyświetlone „07“.
Za pomocą przycisku lub należy
wybrać wymaganą liczbę godzin, w
których ma trwać obniżenie temperatury.
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .
„°C“ zamiga 3 razy, a następnie będzie
stale wyświetlone „17 (°C)”.
Za pomocą przycisku
lub należy
wybrać temperaturę obn iżenia.
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .

Procedura uruchomienia A – jeżeli grzejnik był już kiedyś podłączony i włączony:
Po włączeniu grzejnika, na wyświetlaczu zamiga kolejność „°C – 17 – rE“.
Oznacza to, że termostat był odłączony
przez długi czas i należy go od nowa
uruchomić.

Teraz pojawi się powoli migająca
zielona lampka (4), która pokaże aktywację obniżenia temperatury.
Temperatura będzie obniżona tyle
godzin, ile Państwo wybrali.
Każdej nocy temperatura będzie obniżana za pomocą tego samego
cyklu.

Chcąc przywrócić ustawienia fabryczne, należy wyłączyć grzejnik za pomocą głównego wyłącznika grzejnika.
Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk
i w tym samym czasie włączyć
główny wyłącznik grzejnika. Po wciśnięciu należy przytrzymać przycisk,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi
się komunikat „rE“, następnie proszę
puścić przycisk .
Po kilku sekundach na wyświetlaczu
zamiga napis „HO“.

Początek obniżenia temperatury w ciągu dnia
Po wybraniu czasu rozpoczęcia
się obniżenia temperatury, należy
nacisnąć i przytrzymać przez pięć
sekund przycisk .

„h“ zamiga 3 razy, a następnie będzie
stale wyświetlone „05“.
Za pomocą przycisku lub należy
wybrać wymaganą liczbę godzin, w
których ma trwać obniżenie temperatury.
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .

Po naciśnięciu przycisków lub
mogą Państwo wybrać jeden z trybów
– HO (domowy), OF (biurowy) i CA
(domu letniskowego). Wybór należy
zatwierdzić naciskając i przytrzymując
przez 5 sekund przycisk .
Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C).
Proszę wybrać pożądaną odpowiednią temperaturę. Wybór zatwierdzić
naciskając i przytrzymując przez 5
sekund przycisk . Jeżeli w ciągu 7
sekund niczego Państwo nie nacisną,
temperatura 22 (°C) zostanie zapisana
automatycznie.

Trzy razy zamiga „d“, a następnie pojawi się przypadkowo wybrana liczba.
Za pomocą przycisku
lub należy
wprowadzić prawidłowy dzień tygodnia (poniedziałek = 1 itp.).
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .

Procedura uruchomienia B – jeżeli grzejnik nigdy nie był włączony:
Po włączeniu grzejnika, na
wyświetlaczu zamiga napis HO (tryb
domowy).

„°C“ zamiga 3 razy, a następnie będzie
stale wyświetlone „17 (°C)“.
Za pomocą przycisku
lub należy
wybrać pożądane obniżenie temperatury.
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .

Po naciśnieciu przycisków
lub
mogą Państwo wybrać jeden z trybów
– HO (domowy), OF (biurowy) i CA
(domu letniskowego). Wybór należy
zatwierdzić naciskając i przytrzymując
przez 5 sekund przycisk .
Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Należy wówczas wybrać pożądaną odpowiednią temperaturę. Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując dłużej
niż 5 sekund przycisk . Jeżeli w ciągu
7 sekund niczego Państwo nie nacisną,
temperatura 22 (°C) zostanie zapisana
automatycznie.
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Teraz pojawi się powoli migająca
zielona lampka (1), która pokaże, że
obniżenie temperatury zostało aktywowane.
Temperatura będzie obniżona tyle godzin, ile Państwo wybrali.
Niniejsze ustawienie będzie się powtarzać w tym samym czasie od
poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę temperatura nie będzie
zmieniana.
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Przerwanie cyklu obniżenia temperatury

Kalibracja

Chcąc przerwać i zmienić aktywowany cykl lub inny cykl obniżenia
temperatury, należy nacisnąć przycisk
i jeden raz przycisk lub .
W trakcie wybranego cyklu lampka
będzie świecić bez migania. Obniżenie temperatury zostanie odzyskane z
innego cyklu.

Zmiana temperatury

20°C

Po pierwsze, po zamknięciu drzwi i
okien pomieszczenia należy pozwolić
grzejnikowi działać bez zmiany temperatury (wymagane są co najmniej
24 godziny). W ten sposób przekonają
się Państwo, że „Neo“ reguluje temperaturę pokojową.

Jeżeli w trakcie cyklu odpowiedniej
temperatury lub w cyklu obniżenia
temperatury wybiorą Państwo inną
temperaturę i nie nacisną oraz nie
przytrzymają przez 5 sekund przycisku , wówczas wybrana temperatura zostanie ustawiona wyłącznie na
ten cykl.

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
i nacisnąć jeden raz przycisk
. Puścić przycisk . Na wyświetlaczu 3 razy zamiga „ºC“ i ukaże się
temperatura obliczeniowa. Należy
wymierzyć prawdziwą temperaturę
pokojową i za pomocą przycisku
lub ustawić ją w grzejniku. W celu
jej zachowania nacisnąć i przytrzymać
przez 5 sekund przycisk .

Zmiana ustawienia temperatury
(właściwej lub obniżonej)

Po wybraniu trybu ustawienia temperatury właściwej lub obniżonej,
należy za pomocą przycisku lub
ustawić nową temperaturę właściwą
lub obniżoną.
Ustawienie zatwierdzić naciskając i
przytrzymując przez 5 sekund przycisk .

Teraz grzejnik będzie wykorzystywał taką temperaturę, jaka została
ustawiona w „Neo“, a po pewnym
20°C
czasie niniejsza temperatura będzie
współgrać z prawdziwą temparaturą
pokojową. Tę procedurę można powtórzyć później, aby nabrać przekonania o odpowiednio przeprowadzonej
kalibracji.

Zmiana czasu trwania obniżenia temperatury i /
lub temperatury obniżonej
x2

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk i dwa razy nacisnąć przycisk
lub . Puścić przycisk , na
wyświetlaczu 3 razy zamiga „h“
(godziny).
Za pomocą przycisku lub należy
wybrać wymaganą liczbę godzin, w
których ma trwać obniżenie temperatury.
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .
Aby zmienić ustawienia obniżenia
temperatury dziennej najpierw należy
nacisnąć przycisk 5, na wyświetlaczu
trzy razy zamiga litera „d”, a następnie pokaże się przypadkowo wybrana
liczba. Za pomocą przycisków lub
należy wybrać prawidłowy dzień
tygodnia (poniedziałek = 1 itp.). Wybór zatwierdzić krótkim naciśnięciem
przycisku .
Na wyświetlaczu 3 razy zamiga „°C“,
a następnie pojawi się migające bieżące
ustawienie obniżenia temperatury.
Za pomocą przycisku lub należy
wybrać pożądane obniżenie temperatury.
Proszę zatwierdzić krótkim przyciśnięciem przycisku .

Wznowienie ustawień fabrycznych termostatu

Uwaga! Jeżeli na wyświetlaczu termostatu miga jakikolwiek komunikat, wznowienie nie jest możliwe.
Po wznowieniu ustawień fabrycznych,
termostat należy zaprogramować na
nowo zgodnie z instrukcją wybranego
trybu.
Należy wyłączyć grzejnik.
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk , a następnie włączyć grzejnik.
Przytrzymać wciśnięty przycisk
dłużej niż 5 sekund, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się migający
napis „rE“.
Puścić przycisk
- na wyświetlaczu
zamiga HO (tryb domowy).
Za pomocą przycisków
lub
mogą Państwo wybrać jeden z trybów
– HO (domowy), OF (biurowy) i CA
(domu letniskowego).
Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund
przycisk .

Anulowanie funkcji obniżania temperatury

W celu bezpowrotnego usunięcia
funkcji obniżania temperatury,
należy nacisnąć przycisk lub
i przytrzymać, dopóki nie zgaśnie
zielona lampka.

Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C). Proszę wybrać odpowiednią dla Państwa
temperaturę.
Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund
przycisk .
Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie nacisną, temperatura 22
(°C) zostanie zapisana automatycznie.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Włączenie: w tym samym czasie należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk
i
, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi
się (- -). Wyłączenie: w tym samym
czasie należy nacisnąć i przytrzymać
przycisk
i , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się (- -).

Jeżeli prawdziwa temperatura pokojowa i ustawienie „Neo“ nie zbiegają się,
„Neo“ należy kalibrować.
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TRYB BIUROWY (OF)

Funkcja obniżki temperatury: aktywacja

Trzy godziny przed czasem zakończenia pracy należy przycisnąć i
przytrzymać przez 5 sek. (np. o 14:00,
przycisnąć przez 5 sek.).

Start (Startup) i uruchomienie ponowne (Reset) należy wykonać po
długiej przerwie w dopływie energii elektrycznej lub przy pierwszym
użyciu.
Procedura startu/uruchomienia ponownego (Startup/Reset) musi być
wykonana dla rozpoczęcia prawidłowego trybu działania i funkcjonowania grzejnika.
WAŻNE: są dwa różne sposoby rozpoczęcia pracy grzejnika
1) Gdy °C-17-rE zapala się na wyświetlaczu: wykonuje się procedura A.
2) Gdy HO zapala się na wyświetlaczu: wykonuje się procedura B.
Aby prawidłowo wykonać procedurę, należy wykonać ją w kolejności
ciągłej. Jeśli procedura jest wykonywana niepoprawnie lub w razie
nieudanej procedury należy wyłączyć grzejnik i rozpocząć procedurę
uruchomienia ponownego.

“h “ (godzina) będzie migać na
wyświetlaczu przez 3 sek., następnie
zostanie wyświetlone „12” (godzina).
Należy wybrać długość obniżki temperatury (w godzinach), przyciskając
odpowiednio
lub . (Uwaga: obniżka rozpocznie się po 3 godzinach).
Należy potwierdzić przez krótkie
przyciśnięcie .

Procedura uruchomienia A – jeżeli grzejnik był już kiedyś podłączony i włączony:
Po włączeniu grzejnika, na wyświetlaczu zamiga kolejność „°C – 17 – rE“.
Oznacza to, że termostat był odłączony
przez długi czas i należy go od nowa
uruchomić.

„d” (dzień) zostanie wyświetlony
przez 3 sek. Następnie zacznie migać
dowolna liczba („1” = poniedziałek,
„2” = wtorek, itd.). Należy wybrać
pożądany dzień używając
lub i
zatwierdzić krótko przyciskając .

Chcąc przywrócić ustawienia fabryczne, należy wyłączyć grzejnik za pomocą głównego wyłącznika grzejnika.

”17” (°C) zostanie wyświetlone 3
razy, a następnie będzie migać w
sposób ciągły. Przyciskami lub
należy wybrać pożądaną temperaturę
obniżki. Należy zatwierdzić wybór
przyciskając krótko . Temperatura
komfortowa zostanie utrzymana przez
następne 3 godziny, a potem automatycznie włączy się tryb obniżki. (Np.
o 17:00 rozpocznie się obniżka, dioda
LED (1) będzie migać powoli.) (Od
chwili uruchomienia funkcji obniżenia temperatury do momentu, kiedy
temperatura się obniży, dioda (1) trzy godziny będzie świecić światłem
ciągłym)

Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk
i w tym samym czasie włączyć
główny wyłącznik grzejnika. Po wciśnięciu należy przytrzymać przycisk
, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi
się komunikat „rE“, następnie proszę
puścić przycisk .
Po kilku sekundach na wyświetlaczu
zamiga napis „HO“.
Po naciśnięciu przycisków lub
mogą Państwo wybrać jeden z trybów
– HO (domowy), OF (biurowy) i CA
(domu letniskowego).
Wybór należy zatwierdzić naciskając i
przytrzymując przez 5 sekund przycisk
.

Wskaźnik obniżki temperatury

Gdy aktywny jest tryb obniżki, dioda
LED (1) będzie migać powoli. Światło
ciągłe oznacza, że obniżka jest zaprogramowana, ale jeszcze nieaktywna i
włączy się o odpowiedniej godzinie.

Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C).
Proszę wybrać pożądaną odpowiednią
temperaturę.
Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk .
Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie nacisną, temperatura 22
(°C) zostanie zapisana automatycznie.

Praca w nadgodzinach

Nacisnąć przez 5 sek. Ustawiona
temperatura komfortowa zostanie
pokazana na wyświetlaczu. Dioda
LED powyżej przycisku świeci w
sposób ciągły, a dioda LED powyżej
przycisku miga. Grzejnik utrzyma
tymczasową temperaturę komfortową
przez 5 godzin.

Procedura uruchomienia B – jeżeli grzejnik nigdy nie był włączony:
Po włączeniu grzejnika, na
wyświetlaczu zamiga napis HO (tryb
domowy).
Po naciśnieciu przycisków
lub
mogą Państwo wybrać jeden z trybów
– HO (domowy), OF (biurowy) i CA
(domu letniskowego).
Wybór należy zatwierdzić naciskając i
przytrzymując przez 5 sekund przycisk
.

Rezygnacja z obniżki temperatury

Przytrzymać i raz przycisnąć
w
celu usunięcia trwającego lub następnego zaprogramowanego okresu obniżki temperatury. Dioda LED będzie
się świeciła w sposób ciągły w trakcie
pierwotnie zaprogramowanego okresu
obniżki. Kolejne okresy obniżki temperatury będą realizowane w zwykły
sposób począwszy od następnego.

Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C).
Należy wówczas wybrać pożądaną
odpowiednią temperaturę.
Wybór zatwierdzić naciskając i przytrzymując dłużej niż 5 sekund przycisk
. Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie nacisną, temperatura
22 (°C) zostanie zapisana automatycznie.
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Zmiana bieżących nastawień temperatury

Kalibracja

Jeśli nowa wartość temperatury zostanie wybrana podczas realizacji trybu
komfortowego lub obniżki temperatury, a nie zostanie zapamiętana (poprzez przytrzymanie przez 5 sek.),
nowa wartość temperatury zostanie
zastosowana wyłącznie dla bieżącego
okresu.

20°C

Po pierwsze, po zamknięciu drzwi i
okien pomieszczenia należy pozwolić
grzejnikowi działać bez zmiany temperatury (wymagane są co najmniej
24 godziny). W ten sposób przekonają
się Państwo, że „Neo“ reguluje temperaturę pokojową.

Wybór nowych ustawień obniżki temperatury

W trakcie realizacji trybu obniżki
temperatury, można wybrać nową
wartość temperatury, przyciskając „
/ . Nastawa zostanie zapamiętana po przytrzymaniu przez min.
5 sek.

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk i nacisnąć jeden raz przycisk
. Puścić przycisk . Na wyświetlaczu 3 razy zamiga „ºC“ i ukaże się
temperatura obliczeniowa. Należy
wymierzyć prawdziwą temperaturę
pokojową i za pomocą przycisku
lub ustawić ją w grzejniku. W celu
jej zachowania nacisnąć i przytrzymać
przez 5 sekund przycisk .

Zmiana długości trwania i/lub wartości
temperatury obniżki

x2

Jeżeli prawdziwa temperatura pokojowa i ustawienie „Neo“ nie zbiegają się,
„Neo“ należy kalibrować.

Przytrzymać
wciskając jednocześnie dwukrotnie przycisk Po
zwolnieniu przycisku 3 razy zamiga
wskaźnik „h” (godzina).
Używając / należy wybrać długość trwania obniżki (w godzinach).
Należy zatwierdzić wybór przyciskając krótko .

Teraz grzejnik będzie wykorzystywał taką temperaturę, jaka została
ustawiona w „Neo“, a po pewnym
20°C
czasie niniejsza temperatura będzie
współgrać z prawdziwą temparaturą
pokojową. Tę procedurę można powtórzyć później, aby nabrać przekonania o odpowiednio przeprowadzonej
kalibracji.

Na 3 sekundy na wyświetlaczu pojawi
się d (dzień). Następnie zacznie migać
przypadkowo wybrana liczba (1=poniedziałek, 2=wtorek, itp.). Za pomocą
przycisków lub należy wybrać
prawidłowy dzień i zatwierdzić wybór
krótkim naciśnięciem przycisku .

Wznowienie ustawień fabrycznych termostatu

Uwaga! Jeżeli na wyświetlaczu termostatu miga jakikolwiek komunikat, wznowienie nie jest możliwe.
Po wznowieniu ustawień fabrycznych,
termostat należy zaprogramować na
nowo zgodnie z instrukcją wybranego
trybu.
Należy wyłączyć grzejnik.

„°C” zamiga 3 razy, a następnie będzie
migać bieżące wskazanie obniżki
temperatury.
Przyciskami / należy wybrać pożądaną wartość temperatury obniżki.
Należy zatwierdzić wybór przyciskając krótko .

Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk , a następnie włączyć grzejnik.
Przytrzymać wciśnięty przycisk
dłużej niż 5 sekund, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się migający
napis „rE“.
Puścić przycisk
- na wyświetlaczu
zamiga HO (tryb domowy).

Bezpowrotne usunięcie funkcji obniżenia
temperatury

Za pomocą przycisków lub mogą
Państwo wybrać jeden z trybów – HO
(domowy), OF (biurowy) i CA (domu
letniskowego).
Wybór należy zatwierdzić naciskając i
przytrzymując przez 5 sekund przycisk
.

W celu bezpowrotnego usunięcia
funkcji obniżenia temperatury, należy
nacisnąć przycisk i przytrzymać aż
zgaśnie zielona lampka.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Na wyświetlaczu zamiga 22 (°C).
Proszę wybrać odpowiednią dla
Państwa temperaturę.
Wybór należy zatwierdzić naciskając i przytrzymując przez 5 sekund
przycisk .
Jeżeli w ciągu 7 sekund niczego Państwo nie nacisną, temperatura 22
(°C) zostanie zapisana automatycznie.

Włączenie: w tym samym czasie
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
i , dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się (- -).
Wyłączenie: w tym samym czasie
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
i , dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się (- -).
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INSTRUKCJA MONTAŻU

L
A

B

Min
150

C

Min
50

NP:
Min
570

Min
50
50

NP
NP 04
NP 06
NP 08
NP 10
NP 12
NP 14
NP 20

NL:
Min
400

50

NP = 370
NL = 200

NL
NL 04
NL 06
NL 08
NL 10
NL 12
NL 15

Min
50

1

A
137
194
202
230
167
224
397
A
139
249
182
300
406
263

B
202
202
302
302
605
605
605
B
300
300
600
600
600
1200

C
135
193
200
230
162
220
392
C
211
321
268
380
444
287

L
474
589
704
762
934
1049
1394
L
650
870
1050
1280
1450
1750

2

Min.
165 mm

3

4

5

Opary smarów,
max 5 min.

230V, 50Hz, IP20

6

7

Automatyczna regeneracja po przegrzaniu się

W okresie użytkowania czyścić co miesiąc

Prosimy zwrócić uwagę, że ten
znak oznacza „Nie przykrywać“.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że
osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi urządzenia.
Dzieci powinny być pod stałą kontrolą tak, aby nie bawiły się urządzeniem.
Jeśli kabel elektryczny został uszkodzony musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela nadzoru lub
inne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

www.elektra.pl
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