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Termostato sąsaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuostačių 
laikotarpiai

Kambario 
temperatūra

Nuostačio 
temperatūra

Šilumos 
poreikis

Baterija 
išsikrauna

Belaidis signalas 
(tik T4R)

Grafiko 
būsena

Temperatūros 
reguliavimas 
/ meniu 
žvalgymas

Meniu

Patvirtinti
Atšaukti

Atgal

Išvykimo režimas

Apibrėžtos trukmės 
nepaisymas
Parengties režimas
Namų ekranas

Įspėjimas / 
sutrikimas

Meniu elementai

Dabartinis laikas 
/ laikmatis

Savaitės dienos

Būsenos piktogramos
  Grafikas įjungtas: Suprogramuotas grafikas įjungtas.
  Grafiko nepaisymas: Suaktyvinta iki kito grafiko laikotarpio pradžios arba iki apibrėžtos trukmės 

nepaisymo pabaigos.

 Grafikas išjungtas: Suprogramuotas grafikas išjungtas.
 Baterija išsikrauna: Įkrovos lygis yra apie 10 % – mirksi esant kritiškai žemai įkrovai (žr. Baterijų 

keitimas).

 Šilumos poreikis: Kambario temperatūra yra žemiau nuostačio – yra šilumos poreikis (gali įsijungti 
katilas).

 Belaidis signalas: Termostatas (tik T4R) prijungtas prie imtuvo bloko.
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Meniu ir žvalgymo piktogramos
 Meniu: Jūsų termostato parinktys ir nustatymai:

–  Šildymo grafikas
–  Laikrodis
–  Data
–  Klaviatūros rakinimas
–  Optimizavimas
–  „OpenTherm“ katilų įspėjimai (tik T4M)

 Atgal: Grįžti į ankstesnį ekraną (meniu).
  Patvirtinti: Patvirtinti keitimą arba pasirinkimą.

 Atšaukti: Atmesti pakeitimą neįrašant.

 Apibrėžtos trukmės nepaisymas: Nustatyti apibrėžtos trukmės nepaisymą.

 Parengtis: Įjungia arba išjungia šildymą.

 Išvykimo režimas: Išjungia šildymą nurodytam skaičiui dienų.

 Namų ekranas: Grąžina tiesiai į pagrindinį ekraną.

Meniu žvalgymas
• Paspauskite mygtuką , idant atvertumėte pagrindinį meniu.
• Paspauskite mygtukus  arba , norėdami pasirinkti meniu elementą; ims mirksėti pažymėtas 

elementas.
• Paspauskite , norėdami patvirtini pasirinkimą.
• Paspauskite  arba , norėdami keisti nustatymą ir

– paspauskite , norėdami įrašyti pakeitimą arba pereiti prie kito pasirinkimo.
– paspauskite , norėdami grįžti prie ankstesnio pasirinkimo.
– paspauskite , norėdami įrašyti pakeitimą arba grįžti į pagrindinį ekraną.
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Meniu
 Šildymo grafikas

Termostate įrašytas šis numatytasis grafikas.  
Norėdami koreguoti suprogramuotą grafiką, atlikite šiuos veiksmus

1–5 dienos (pirm.–penkt.)  6–7 dienos (šešt.–sekm.)

Laikotarpis Laikas °C Laikas °C 

P1 6:30–8:00 19 °C 8:00–10:00 19 °C 

P2 8:00–18:00 16 °C 10:00–17:00 16 °C 

P3 18:00–22:30 21 °C 17:00–23:00 21 °C 

P4 22:30–6:30 16 °C 23:00–8:00 16 °C 

1.  Paspauskite , idant atvertumėte pagrindinį 
meniu.

2.  Paspauskite  arba , idant pasirinktumėte 
grafiko meniu  , ir paspauskite  

3.  Paspauskite  arba , idant pasirinktumėte 
„EDIT“, ir paspauskite  
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4.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti 
reguliuotiną dieną, ir paspauskite  

5.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti 
reguliuotiną laikotarpį, ir paspauskite  

6.  Paspauskite  arba , norėdami reguliuoti 
pradžios laiką, ir paspauskite  

7.  Paspauskite  arba , norėdami reguliuoti 
pabaigos laiką, ir paspauskite  

8.  Paspauskite  arba , norėdami reguliuoti 
temperatūrą, ir paspauskite  

9.  Pakartokite šiuos veiksmus, norėdami 
reguliuoti likusius laikotarpius ir dienas; arba 
paspauskite , norėdami įrašyti pakeitimus ir 
grįžti į pagrindinį ekraną.
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Meniu
Laikrodis

Norėdami keisti laikrodžio formatą arba laiką.
1.  Paspauskite , idant atvertumėte pagrindinį meniu.
2.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti laikrodžio meniu  , ir paspauskite 
3.  Paspauskite  arba , norėdami keisti laikrodžio formatą, ir paspauskite 
4.  Paspauskite  arba , norėdami keisti laiką, ir paspauskite 

 Data
Norėdami reguliuoti datą – Metai/Mėnuo/Diena.
1.  Paspauskite , idant atvertumėte pagrindinį meniu.
2.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti datos meniu  , ir paspauskite 
3.  Paspauskite  arba , norėdami keisti metus, ir paspauskite 
4.  Paspauskite  arba , norėdami keisti mėnesį, ir paspauskite 
5.  Paspauskite  arba , norėdami keisti dieną, ir paspauskite 

 Klaviatūros rakinimas
Siekiant apsaugoti termostatą nuo atsitiktinio reguliavimo, galite užrakinti klaviatūrą.
1.  Paspauskite , idant atvertumėte pagrindinį meniu.
2.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti 

klaviatūros rakinimo meniu  , ir paspauskite 
3.  Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite 

ir laikykite nuspaudę kairįjį ir dešinįjį 
mygtukus 5 sek.

4.  Norėdami užrakinti klaviatūrą, pakartokite 2-ą 
žingsnį.

5 sec
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Meniu
 Optimizavimas

Termostatas pasižymi optimizavimo funkcijomis, kurių paskirtis taupyti energiją, palaikant 
pakankamą komforto lygį. Įjungus parinktį, termostate optimizavimo laikotarpiu rodoma .

•  Optimalus įjungimas – iš pradžių išsiaiškinama, kiek užtrunka jūsų namuose pasiekti 
nustatytą temperatūrą, tada šildymas įjungiamas šiek tiek anksčiau, siekiant sukurti šią 
temperatūrą nustatytu laiku.

•  Uždelstasis įjungimas – energija taupoma šiek tiek atidedant šildymo įjungimą, priklausomai 
nuo skirtumo tarp nustatytos ir esamos kambario temperatūros. Kuo mažesnis skirtumas, 
tuo ilgiau atidedamas įjungimas.

•  Optimalus išjungimas – energija taupoma išjungiant truputį anksčiau nei nustatytas laikas. 
Jeigu jūsų namuose yra reikiama temperatūra, nepastebėsite jokio skirtumo, išskyrus 
sumažėjusias kuro sąnaudas.

Siekiant įjungti arba išjungti optimizavimo funkciją:
1.  Paspauskite , idant atvertumėte pagrindinį meniu.
2.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti optimizavimo meniu  , ir paspauskite 
3.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti parinktį, ir paspauskite 

- 0:8P – Optimalus įjungimas arba Uždelstasis įjungimas
- 0:9S – Optimalus išjungimas

4.  Paspauskite  arba , norėdami keisti optimizavimo funkciją, ir paspauskite 
- 0:8P 0 = Optimalus įjungimas išjungtas
- 0:8P 1 = Optimalus įjungimas įjungtas
- 0:8P 2 = Uždelstasis įjungimas įjungtas
- 0:9S 0 = Optimalus išjungimas išjungtas
- 0:9S 1 = Optimalus išjungimas įjungtas

5.  Paspauskite , norėdami įrašyti pakeitimus arba grįžti į pagrindinį ekraną.
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Meniu
 „OpenTherm“ katilų įspėjimai (tik T4M)

Jeigu naudojate termostatą T4M su „OpenTherm“ katilu, galite peržiūrėti įspėjimus iš 
katilo apie jūsų šildymo sistemą.
1. Paspauskite , idant atvertumėte pagrindinį meniu.
2. Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti „OpenTherm“ įspėjimų meniu  , ir 

paspauskite 
3. Paspauskite  arba , norėdami peržiūrėi katilo įspėjimų sąrašą.
4. Paspauskite , norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.

Parengties režimas (su apsauga nuo užšalimo)
Taupyti energiją išjungiant šildymą, kai jo neriekia, pavyzdžiui, šiltesniais vasaros mėnesiais 
arba ilgesnį laiką laikant atidarytas duris ir langus. Jeigu temperatūra nukrenta iki 5°C, 
šildymas įsijungia, siekiant neleisti užšalti vamzdžiams.
1. Paspauskite , norėdami išjungti šildymą – ekrane išvysite „OFF“.
2. Paspauskite  dar kartą, norėdami įjungti šildymą – ekrane išvysite .

Išvykimo režimas
Taupyti energiją išjungiant šildymą nustatytą laikotarpį, kol esate išvykę iš namų, ir vėl 
įjungiant prieš jums grįžtant.

1. Paspauskite , norėdami atverti išvykimo režimo meniu.
2. Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti dienų skaičių kiek būsite išvykę, ir 

paspauskite 
3. Paspauskite  arba , norėdami nustatyti temperatūrą, kol esate išvykę, ir 

paspauskite 

4. Norėdami atšaukti išvykimo režimą, pagrindiniame ekrane dar kartą paspauskite .
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Grafiko nepaisymas
Įprastai naudojant termostatą jis veikia pagal suprogramuotą grafiką – apie tai liudija  
piktograma. Yra keli būdai pritaikyti programą esamiems poreikiams nepaisant grafiko.

  Laikinas nepaisymas
Nustatykite, kol bus pasiektas kitas suprogramuotas nuostatis.
1. Paspauskite  arba , norėdami nustatyti naują pageidaujamą temperatūrą. 

Suprogramuotas grafikas bus naudojamas pasiekus kitą suprogramuotą nuostatį.

2 H  Apibrėžtos trukmės nepaisymas(1 arba 2 val.)
Galima naudoti siekiant trumpam padidinti arba sumažinti (taupyti) šildymą, jeigu trumpam 
išeinate iš namų. 
1.  Paspauskite  arba , norėdami nustatyti naują pageidaujamą temperatūrą, ir paspauskite 

, kad suaktyvintumėte laikmatį.
2.  Paspauskite  arba , norėdami pasirinkti 1 arba 2 valandas, ir paspauskite 
3.  Norėdami atšaukti apibrėžtos trukmės nepaisymą, pagrindiniame ekrane dar kartą 

paspauskite .

 Išjungti grafiką (rankinis režimas)
Išjungti šildymo grafiką ir nuolat palaikyti pastovią (reguliuojamą) temperatūrą – iki kol vėl 
įjungsite grafiką.
1. Paspauskite  arba , idant pasirinktumėte grafiko meniu  , ir paspauskite 
2. Paspauskite  arba , idant pasirinktumėte OFF, ir paspauskite 
3. Paspauskite  arba , norėdami reguliuoti pastovią temperatūrą.
4. Atlikite minėtus veiksmus ir pasirinkite ON, norėdami suaktyvinti grafiką.
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Baterijų keitimas (tik T4 ir T4R)
Termostatas naudoja baterijų energiją, nors įprastai baterijos piktograma ekrane nėra rodoma. 
Baterijų piktograma rodoma tik išsikraunant baterijoms.

•  Piktograma  rodoma, kai baterijų įkrova siekia vos apie 10 % – netrukus turėsite jas pakeisti.
•  Piktogramos  ir  mirksi, kai baterijų įkrova yra kritiškai žema – nedelsiant jas pakeiskite, 

jeigu norite išvengti šildymo sistemos sutrikimų.
•  Pakeiskite 2 naujomis 1,5 V LR6 AA šarminėmis baterijomis; jos turėtų tarnauti apie 2 metus, 

priklausomai nuo termostato naudojimo.

1. Atkabinkite termostatą nuo 
sieninės plokštės arba stovo.

2.  Išimkite senas baterijas ir 
pakeiskite naujomis.

3.  Prisekite termostatą prie 
sieninės plokštės arba 
stovo.

Tausokite aplinką padėdami perdirbti senas baterijas pagal 
vietos teisės aktų reikalavimus.
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Belaidžio imtuvo blokas (tik T4R)
Termostatas T4R komunikuoja belaidžiu ryšiu su imtuvo bloku, prijungtu prie katilo. 
Jeigu termostatas praranda belaidį ryšį arba atsiranda ryšio sutrikimų katilą galima įjungti 
(išjungti) rankiniu būdu, paspaudžiant mygtuką ant imtuvo bloko.

•  Esant geram belaidžio ryšio signalui, termostato ekrane rodoma  – imtuvo bloko 
indikatorius  šviečia ŽALIAI.

•  dingus belaidžio ryšio signalui, termostato ekrane rodoma  ir  – imtuvo bloko 
indikatorius  šviečia RAUDONAI.

•  Jeigu dingo ryšys, siekiant atkurti ryšį, perkelkite termostatą į kitą vietą.

Norint valdyti katilą rankiniu būdu pasinaudojant imtuvo bloku:

1.  Paspauskite vieną kartą mygtuką, norėdami įjungti (išjungti) katilą. Mygtuko indikatorius 
turėtų būti:

– Nemirksintis GELTONAS, kai katilas ĮJUNGTAS.
– Išjungtas, kai katilas IŠJUNGTAS.

Paspauskite vieną kartą mygtuką, 
norėdami įjungti (išjungti) katilą.

Nespauskite mažo mygtuko 
skylutėje, kadangi jį paspaudus 
ištrinami imtuvo bloko 
sujungimo duomenys ir 
sutrikdomas šildymo sistemos 
darbas.
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Gedimų nustatymas ir šalinimas
Jeigu jūsų termostatas neveikia, išbandykite šiuos pasiūlymus. 
Daugumą problemų galima išspręsti lengvai ir greitai.

Visi modeliai

Ekrane nieko nerodoma Pakeiskite baterijas (tik T4 ir T4R).
Patikrinkite, ar yra „OpenTherm“ katilo maitinimas (tik T4M).
Kreipkitės į montuotoją.

Termostato ekrane rodoma Baterijų įkrova žemesnė nei 10 %, greitai jas reikės pakeisti.

Termostato ekrane mirksi 
  +  

Baterijų įkrova kritiškai žema, baterijas reikia nedelsiant pakeisti; 
žr. „Baterijų keitimas“.

Termostato ekrane rodoma , 
tačiau katilas neįsijungia.

Katilas, palaikydamas temperatūra, įsijungia ir išsijungia, todėl 
kartais piktograma  rodoma, kai katilas yra išsijungęs.
Jeigu katilas neįsijungia ilgą laiką, kreipkitės į montuotoją

Šildymo sistema nereaguoja į 
temperatūros reguliavimą.

Įsitikinkite, kad nustatyta temperatūra yra aukštesnė nei faktinė 
patalpos temperatūra.
Patikrinkite, ar įjungtas šildymo sistemos maitinimas.
Patikrinkite, ar įjungtas imtuvo blokas ir ar termostatas aptinka 
belaidį signalą (tik T4R).

Termostato ekrane rodoma
 

Termostato temperatūros jutiklis sugedęs, kreipkitės į 
montuotoją dėl termostato taisymo arba keitimo.
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Tik termostatas T4R (belaidis) ir imtuvo blokas

Termostato ekrane mirksi  ir , o 
imtuvo bloko indikatorius   
mirksi RAUDONAI.

Dingo belaidis ryšys – siekiant atkurti ryšį, perkelkite 
termostatą į kitą vietą.

Termostato ekrane mirksi  ir , o 
imtuvo bloko indikatorius   
yra išjungtas.

Patikrinkite, imtuvo bloko maitinimą, paspausdami katilo 
įjungimo mygtuką.
Jeigu nėra imtuvo bloko maitinimo, belaidžio sujungimo 
duomenys neįrašomi – atlikite sujungimo procedūros 
veiksmus (žr. vadovą) arba kreipkitės į montuotoją.

Imtuvo bloko indikatorius  šviečia 
ORANŽINE spalva.

Imtuvo blokas yra sujungimo režime – režimas bus 
išjungtas už 3 min.

Tik termostatas T4M („OpenTherm“)

„OpenTherm“ katilas siųsti įspėjimus termostatui; tai gali būti naudinga, kalbantis su montuotoju arba 
techninės priežiūros inžinieriumi. Juos galite peržiūrėti „OpenTherm“ katilo įspėjimų meniu.

Aprašymas ID Klaidos kodas OT rodmenys

Paslaugos užklausa 001 01SR 0 = paslaugos nereikia
1 = reikalinga paslauga 

Žemas vandens slėgis 002 02WP 0 = nėra VS sutrikimo
1 = VS sutrikimas 

Dujų / liepsnos sutrikimas 003 03GF 0 = nėra DL sutrikimo
1 = DL sutrikimas 

Oro slėgio sutrikimas 004 04AF 0 = nėra OS sutrikimo
1 = OS sutrikimas 

Per aukšta vandens 
temperatūra 

005 05WT 0 = nėra PAVT sutrikimo
1 = PAVT sutrikimas 

Specialus OEM kodas 006 06OS Katilo gamintojo specialus kodas
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