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Det er to temperatursensorer i panelet, noes om sikrer deg høy 
komfort, effektivitet og sikkerhet.  
 
- En sensor styrer romtemperaturen, noe som gjør det mulig å 

minimere strømforbruket og i tillegg stille inn den individuelle 
temperaturen for hvert rom.  

- En annen sensor overvåker overflatetemperaturen til panelet, noe 
som øker sikkerheten (forhindrer overoppheting ved tildekking 
eller tipping av panelet) samt endre overflatetemperaturen I f.eks. 
et barnerom.  
 

Dessuten vil displayet advare deg om mangel av jording i strømnettet.  
Du stiller selv inn den temperaturen du ønsker i rommet (dette er mulig ved programmering i 
timeprogrammet med daglig eller ukentlig syklus) kontrolleren, avhengig av varmetap i rommet, 
justeres temperaturen i panelet automatisk. Slå på og av panelet utføres elektronisk (stille, uten 
gnister og støy). Varmepanelet varmer så mye som nødvendig for å opprettholde den ønskede 
temperaturen i rommet, uten å bruke ekstra strøm, og man trenger derfor ikke å slå den av om 
sommeren.  
 
Temperaturinnstilling i rommet «komfort» +5° …. +35° C, trinn på 0,5° C. 
 
Innstillingsmulighet for økt eller redusert temperatur med utgangspunkt i komforttemperatur. 
«Økonomi» - 9,5° (under komforttemperatur) …. 0° (lik Komfort) …. +9,5 ° (høyere en Komfort) 
 
Innstillings mulighet for overflatetemperatur er 40° … 95° C.  
 

 
 
 
I displayet vil varmeren når den er på, og så vel som under drift av 
enheten vil enheten varslet ved fravær av jording. (fig. venstre) og 
deretter, avhengig av innstilt funksjon (se nedenfor), deaktiverer 
oppvarming, venter på jording eller etter at advarselen muliggjør 
arbeidet uten jording. 
                        Arbeid uten jording 

 For å aktivere avslutning av varmefunksjonen under fravær av 
jording, samt slå den av, er det nødvendig å gjøre følgene når 
displayet viser 'Grnd’ (Se ovenfor.)  trykk og  hold begge  knappene,  
deretter  senest  innen 1,5 sekunder for å ta ut og sette støpselet 
inn i  kontakten og med en gang den aktuelle skjermen (fig. til 
høyre) vises, slipper du knappene. 

               Arbeid bare med jording 
 

 
 

Skru av og på oppvarmingen.                                                           PÅ           
 

Trykk samtidig på og hold inne begge knappene (mer enn 2 sekunder) til 
riktig indikasjon og lyd høres. Merk!  Når oppvarmingen er slått av, 
senkes LED lysstyrken og displayet viser kun temperaturen i rommet.  

                                                               AV 
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Merk: Når riktig tid er registert i termostaten så er fabrikkinnstillinger statt til daglig syklus samt 
programmert som følger: i perioden fra 07.00 til 23.00  temperaturen opprettholdes ' C ' 
(Comfort) i rommet, og fra 23 00 til 07.00 - temperaturen ' E ' (Økonomi), som øker 
komforttemperaturen med  2 ° C . Dette for å sørge for god oppvarming i vegger, gulv, tak og alle 
objekter i rommet, med utgangspunkt i at det er billigere strøm om natten.  
Merk: Hvis du ikke ønsker å bruke programmert oppvarming, men alikevel ønsker å se på 
displayet, ikke bare temperaturen, men også gjeldende tid, så angir du verdien for ' E ' modus = 
0,0. Eller programmer slik at det blir ' C ' komfortmodus alle timene i døgnet. 
Merk: Dersom du ønsker at temperaturen automatisk skal senkes om natten, og ikke slik  
fabrikkinnstillingene er,  hvor de øker med 2°, så må dette programmeres manuelt.  
Se p.        under avsnitt 'HVORDAN PROGRAMMERE '  Endres det fra 2 til - 2 så vil 
temperaturen reduseres med 2° i stedet for å øke med 2°. Endres det til -3° så vil temperaturen 
reduseres med  3° om natten. Dersom komfort er stilt inn på 21° så vil den i tidsrommet med  
modus        gå ned til       18°. 
 

 
Styring av varmepanelet.                                                                        Oppvarming                                                                                                                                                                             

 Under bruk av panelet viser displayet romtemperaturen (termometer                  
med et måleområde  fra -9,5 °C  til + 99,5 °C  ).   
- varmedetektor (prikken lyser -  varmer, prikken av - ingen varme).  
Merk!  Vekslende visning mellom temperatur og tid betyr at varmeren er 
aktivt og varmer som programert.   

 
Stille inn romtemperaturen.  
Trykk på en hvilken som helst knapp. Displayet viser så et tall som er 

' C ' komforttemperaturen.  Så lenge verdien blinker kan du endre den 
innstilte temperaturen trykk + eller -  ,(0,5° av gangen). (for raskere endring 
er det nødvendig å holde inn knappen). Hvis knappen ikke trykkes på innen 
5 sekunder, går den ut av innstillingsmodus (verdien slutter å blinke) *. I 
dette tilfellet, er det varmere enn 22° i rommet og varmeren skrur seg 
av. Den lille prikken over C er borte og varmeren er innaktivt.  

 

Vise overflatetemperaturen på varmeren. Trykk kort på begge 
knappene.  Overflatetemperaturen på varmeren vises i fem sekunder, 
og deretter går displayet tilbake til å vise romtermperaturen. (tid) 
Merk! Hvis overflatetemperaturen på varmeren vises kontinuerlig, er 
ikke sensoren koblet til (skadet).  Uavhengig av  romtemperatur vil 
ovnens overflate varmes kontinuerlig til innstilt verdi  ' P '. (se nedenfor).  
 

 

              Stille inn overflatetemperatur.  

Fabrikkinstilling er satt til 95 ° C (maksimum), men du kan sette den 
lavere (barnerom, etc.) Husk at jo lavere du setter overflatetemperaturen 
jo mindre område vil den kunne varme opp. 

For å stille inn ønsket temperatur, trykk på en hvilken som helst knapp.  Displayet begynner å 
blinke  og tallene viser ønsket temperatur i rommet 'C'. Mens displayet blinker; trykk og hold inne 
begge knappene samtidig i minst 2 sekunder.  Etter pipelyden viser displayet ønkset 
overflatetemperatur  på varmeren  'P'.  Still inn den nye verdien med + eller - og vent i  6 sekunder 
for å gå ut av innstillingsmodus. 



OPPVARMINGSMODUS                            Nåværende oppvarmingsmodus 

 Panelet er programmert (daglig eller ukentlig syklus) ved at det for hver 
time automatisk stilles inn på en av de 6 ulike oppvarmingsmodusene.  

         
         - Komfort.  Den innstilte temperaturen ' C ', se 

– Økonomi.  Den innstilte temperaturen i rommet ' E '  ( 'C' ± 0 ... 9,5 ° C); 
 

– Frostsikker.   Romtemperaturen  kan falle ikke lavere enn +5 ° C; 
 

– (Ingen symbol).  Ingen oppvarming  

– Temperaturen på varmeapparatets overflate varmes opp til den innstilte verdien ' P ' 
(se. 8) uavhengig av romtemperatur ( den innstilte temperaturen C ignoreres) 
 
  ( symbolet blinker).  Raskest mulig oppvarming av rommet.  Overflatetemperaturen sette på    
maks effekt, uavhenging av hva man har stilt inn  ' P ' modus til å være. Dette vises i 
displayet 

 
 
HVORDAN PROGRAMMERE: 
 
Trykk på en hvilken som helst knapp. 

         Den innstilte temperaturen ' C ' (se. bilde 1)  ) begynner å blinke. Endre  
om nødvendig temperaturverdien. 

 
Mens tallet blinker (5 sek.),  trykk og hold inne begge knappene samtidig  
(> 2 sek.) til lydsignalet høres.  
Den innstilte overflatetemperaturen begynner å blinke (se bilde 2). 
Endre om nødvendig temperaturverdien. 
 
Mens tallet blinker (6 sek.),  trykker og holder du inne begge 
knappene samtidig (> 2 sek.) til lydsignalet høres. 
Den innstilte verdien av forskjellen i grader (-9,5° ..  + 9,5 °) av kompfort-
temperaturen i forhold til økonomi temperatur begynner å blinke, og etter  
2 sekunder viser displayet automatisk den temperaturen som vil  
gjelde på  innstilling E for økonomi . Om ønskelig så kan man endre  
verdien (under endring vil den nye verdien av forskjellen vises)  

 
Mens verdien blinker (7 sek.),  trykker og holder du inne begge 
knappene samtidig, (> 2 sek)  til lydsignalet høres.  
Den angitte tiden begynner å blinke. Ønsker du å endre - still 
inn riktig tid ved å trykke på de aktuelle knappene (for 
akselerasjon fortsett å holde       knappen) og: 

 
- A.  Vent i 8 sekunder for å avslutte  installasjonsmodus. 
  
- B.  Så lenge verdien blinker (8 sek.), trykker og holder du inne begge  
knappene samtidig (> 2 sek.)  til  lydsignalet vises for å flytte til det andre  

       oppsettet. 



Merk! panelet varmer i henholdt til det som er programmert og dette bekreftes ved at displayet 
veksler mellom å vise romstemperatur og tid. 
 

 
  Hvis den daglige programsyklusen er angitt, vises: 'h' (time-time)  

 - verdien kan ikke endres, de neste to tegnene (00 ...  23) -  time  på 
dagen, det siste tegnet (blinkende) - den innstilte oppvarmingsmodusen 
for visningstimen (beskrivelse av moduser, se avsnittet  
"OPPVARMINGSMODUS ". For å se det angitte programmet, 
samt å velge den nødvendige timen på dagen, trykk "+" eller  "-". For å 
endre oppvarmingsmodus for den viste timen på dagen, 
Trykk samtidig på begge knappene (hvis du fortsetter å holde knappene,  vil det valgte moduset 
kopieres til  de neste timene med lydsignal).  
 
Hvis programmets ukentlige syklus er angitt, begynner den angitte ukeverdien å blinke. (d1... d7). 

d1=mandag, d2=tirsdag osv. Endre om nødvendig verdien. For eksempel, satt til onsdag 
"d3". 

Så lenge verdien blinker (<5 sek.), trykk og hold inne begge knappene 
samtidig i minst 2 sekunder for å gå til programsetting. 
Det vises  : det første tegnet (1 ...  7)  -    ukedagen  , da lik  
innstillingene for den daglige syklusen (se.ovenfor).  I denne 
innstillingen  forutsettes muligheten til å  kopiere programmet, 
programmert for dagen til neste dag, som følger: Når modusen for 23.  
time, fortsett å holde knappen til lydsignal. 
Merk  : Hvis du endrer den ukentlige syklusen til den daglige,  kjøres   
programmet til dag 1 og visa versa. Programmer gjeldene fra 2 ... 7.  
dag i uken under overgangen fra en syklus til en annen lagres. 
 

 
Angi varigheten av programsyklusen                      Den ukentlige syklusen (24 timer) er satt. 

 

 For å endre programsyklusen fra daglig 
til ukentlig og omvendt,  i 
tidsinnstillingsmodus (se      ), trykk og  
hold inne begge knappene, så senest 
innen 1,5 sekunder: ta ut og sett  
støpselet inn  i  stikkontakten igjen, og 
først når displayet endrer seg så slipper 
du knappen. 

 
          Den ukentlige syklusen (168 timer) er satt. 
 

 
 

Knapper låst (barnesikring, etc.).  Sett i stikkontakten  
mens du holder nede  ' + '-knappen og hold den inne til displayet viser  
Loc og en pipelyd høres.  Etter dette vil varmeren bare reagere med et 
lavt pip når du trykker på knappene.  
                                                                                                LÅST                                                 

 Lås opp knapper.  Ta ut og sett i stikkontakten mens du holder nede  
'-' -knappen og hold den inne til displayet viser nLoc og en pipelyd høres.   
                                                                                                             

      ÅPEN 
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