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1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielõtt a készüléket üzembe 
helyezi.  Számos tudnivalót tartalmaz a készülék rendeltetésszerû használatára 
vonatkozóan.  Vegye figyelembe különösen a biztonsági elõírásokat. Õrizze meg 
az útmutatót késõbbi betekintés céljára!  Ha a készüléket más személyeknek 
használatra átengedi, adja át a jelen használati útmutatót is.  

 
Az alkalmazott szimbólumok: 

 Vigyázat! Itt veszélyhelyzetre mutatunk rá.  

Megjegyzés: Ez a szakasz további fontos tudnivalókat tartalmaz.  

 

 
A fûtõtesttermosztát felszerelése egyszerû, a fûtõvíz leeresztése, illetve a fûtési 
rendszerbe való beavatkozás nélkül elvégezhetõ. Speciális szerszámra vagy a 
fûtés lekapcsolására nincs szükség. 
A fûtõtest termosztátra felszerelt hollandi anyag univerzálisan alkalmazható, és 

tartozékok nélkül illik minden általánosan használt  M30 x 1,5 mm menetû 
szelepre.  
A vele szállított adapter segítségével a készülék a Danfoss RA típusú fûtõtest 
szelepekre is felszerelhetõ.  

 

• Állítsa a termosztátfejet (az óramutató járásával ellentétesen elforgatva) a 
maximális értékre.  A termosztátfej nem nyomja most már a szelep tüskéjét, így 
könnyebben leszerelhetõ. 

• Távolítsa el a régi termosztátfejet.  Szükség esetén tegye fel a mellékelt 
adaptert.  Ezt követõen egy adaptációs menet következik (ld.  10. fejezet 
"Adaptációs menet").  

 

6.1 Danfosshoz szükséges adapter 

A Danfoss szelepekre való szereléshez a mellékelt adapter (RA) alkalmazható.  A 
Danfoss szeleptesteken körben hoszanti rovátkák vannak (K), amelyekre az 

adapter a bekattanás után jobban fel tud ülni.  

 
Szükség esetén a mellékelt támasztógyûrût  (I) szerelés elõtt a készülék 
peremébe be kell tenni.  

 
Ügyelni kell a szerelésnél arra, hogy az adapter belsejében lévõ csapok (D) a 
szelepen lévõ bemarásokkal (E) fedésben legyenek. Pattintsa fel teljesen az 
adaptert.  

 

Ügyeljen arra a szerelés során, nehogy becsípõdjön az ujja az adapterfelek 
közé! 

• Állítsa be a beállító kerékkel a hõmérsékletet és hagyja jóvá a beállítást a kerék 
rövid megnyomásával.  A jóváhagyást a kijelzõ villogással jelzi. 

A beállított hõmérséklet a megadott idõpontig fennmarad. Ezután a fûtõtest 
termosztát automata üzemmódba megy át.  

 
15. Komfort- és csökkentett hõmérséklet 

A komfort-/csökkentett hõmérséklet gombbal (  ) a két hõmérséklet között 
kényelmesen és egyszerûen lehet váltani. A gyártó általi beállítások:  
21.0 °C (komfort hõmérséklet) és 17.0 °C (csökkentett hõmérséklet). A 
következõképpen állíthatja át ezeket: 
• Tartsa a komfort-/csökkentett hõmérséklet gombot (  ) legalább 3 másodpercig 

lenyomva. 
• A kijelzõn megjelenik a Nap szimbóluma  (  ) és az aktuálisan beállított 

komfort hõmérséklet. 
• Módosítsa a hõmérsékletet a beállító kerékkel, és hagyja jóvá a beállítást a 

beállító kerék rövid nyomásával.  
• A kijelzõn megjelenik a Hold szimbóluma (  ) és a csökkentett hõmérséklet. 
• Módosítsa a hõmérsékletet a beállító kerékkel, és hagyja jóvá a beállítást a 

beállító kerék rövid nyomásával.  
Az auto módban is bármikor módosítható a gombbal a hõmérséklet. Ez a program 

legközelebbi kapcsolási idõpontjáig érvényben marad. 
 

 
A szelep aktuális helyzetét lekérdezheti.  Az eljárás a következõ: 
• Nyomja a Mode-/Menu gombot legalább 3 másodpercig. 
• Válassza ki a beállító kerékkel a „POS“ menüpontot.  
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  
• A kijelzõ az állító meghajtó aktuális helyzetét mutatja.  

 

2. A szállítás tartalma 

1 db fûtõtest termosztát, 1 db RA Danfoss adapter, 1 db támgyûrû, 1 db anya M4.  
1 db hengeresfejû csavar M4 x 12, 2 db 1,5 V-os ceruzaelem LR6, 1 db használati útmutató 
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A készülék kezelését zárolni lehet. 
• A kezelés zárolásának aktiválásához /deaktiválásához nyomja meg a Mode-

/Menu gombokat  egyidejûleg röviden. 
• A sikeres aktiválás után „LOC“ felirat jelenik meg a kijelzõn. 
• A kezelés zárolásának deaktiválásához nyomtja meg ismét a két gombot. 

 
18. Fûtési szünet aktiválása (elemkímélés) 

Ha a fûtés nyáron le van zárva, azzal az elemeket kíméli. Ekkor a szelep teljesen 
nyitott állásban áll. A vízkövesedés elleni védelem változatlanul folytatódik.  A 
fûtési szünet aktiválása következõképpen történik: 
• Forgassa a beállító kereket manuális üzemmódban (Manu) addig jobbra, amíg a 

kijelzõn az „On“ felirat meg nem jelenik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hollandi anya a fûtés szelepre való felszereléshez 

B A heti program beállított kapcsolási idõszakai 
C ( ) Csökkentett-/komfort hõmérséklet, ( ) Nyitott ablak funkció, (Manu) 

Manuális üzemelés, (Auto) automatikus üzemelés 

D ( ) Szabadság funkció, hétköznap, ( ) elem kimerülés szimbólum 

E Mode-/Menu gomb: váltás az automatikus, manuális üzem és a szabadidõ 
funkció között (gomb rövid nyomása); a konfigurációs menü megnyitása  
(gomb  legalább 3 másodperces nyomása) 

F Beállító kerék: Beállítások végzése, pl. hõmérséklet (állító kerék forgatása), 
Boost funkció aktiválása és jóváhagyása ill. beállítások tárolása a menüben 
(beállító kerék rövid nyomása). 

G    -gomb: Átkapcsol a csökkentett-/komfort hõmérséklet között 
F Hõmérséklet kijelzése, idõ/dátum kijelzése, menüpontok, funkciók 

 

 
A fûtéstermosztát N modelljével a helyiség hõmérsékletét az óraidõ vezérlés 
szabályozza.  Az elõre programozott vagy egyéni fûtõ- és csökkentõ fázisok által a 
kívánt hõmérséklet kényelmesen beállítható.  A beállításvezérlõ egy szelep 
segítségével vezérli a fûtõtestben a hõáramlást. A fûtõtesttermosztát az összes 
forgalomban lévõ fûtõtestszelephez illik, a fûtõvíz leeresztése vagy a fûtési 
rendszerbe való beavatkozás nélkül, egyszerûen szerelhetõ. A kiegészítõ boost 
funkcióval a fûtõtest gyorsan, rövid idõ alatt felfûthetõ a szelep 5 percig történõ 
megnyitásával. Ezáltal azonnal kellemes melegérzet érhetõ el a helyiségben. 

 

 
 

Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékká 
válhatnak a gyerekek kezében. 

 

Ne nyissa fel a készüléket, mert az nem tartalmaz olyan alkatrészt, amelyet a 
felhasználó megjavíthatna. Meghibásodás esetén küldje a készüléket 
szervizbe. 

6. A készüléket tilos a 

háztartási szemétbe dobni! 

Az elektronikai készülékeket a használt elektromos és elektronikai 
készülékekrõl szóló irányelvnek megfelelõen a lakóhelye közelében mûködõ 
gyûjtõhelyen kell leadni. 

 

A CE jelölés szabadforgalmi jel, amely kizárólag a hatóságok felé irányul, és 
nem tartalmaz a jellemzõkre vonatkozó jótállást. 

 

A lemerült elemeket ne a háztartási szemétbe dobja! Vigye azokat a 
lakóhelye közelében felállított elem gyûjtõhelyre! 

 
7. Az elemek berakása (cseréje) 

Szállításkor az elemek már benne vannak a készülékben. Távolítsa el a 

szigetelõ csíkot. 

 
Az elemek cseréjénél járjon el a következõképpen:  
• Nyomja be az elemtartó fedelét a bemarásoknál kétoldalt 

az ujjaival és húzza lefelé.  
• Helyes polaritással helyezzen be az elemtartó rekeszbe 

2 új ceruzaelemet. 
• Tegye vissza  az elemtartó fedelét, és pattintsa a helyére.  

Az új alkáli elemek élettartama kb. 3 év. Egy elemszimbólum ( ) a 
kijelzõn arra utal, hogy az elemeket ki kell cserélni.  Az elemek kivétele és az 
új elemek behelyezése között tartson kb. 1 perc szünetet. Akkuk alkalmazása 
nem lehetséges. 

A normál elemeket sosem szabad tölteni. mert az robbanásveszélyes. Ne 
dobja tûzbe az elemeket! Ne zárja rövidre az elemeket!  

 

 
Ha elemeket rakott be, a firmver változat rövid kijelzése után a firmver verzió 
számának kijelzése és rövid motorüzem ("INS") után automatikusan lekérdezhetõ 
a dátum és az óraidõ.  
• Állítsa be az évet, hónapot, napot, a beállító kerék forgatásával, és hagyja jóvá a 

beállítást az állító kerék rövid nyomásával (F). 

A dátumot és az óraidõt késõbb a menüben  „DAT“ nem állíthatja.. 

 

A dátum és az óraidõ megadása közben a motor már visszahúzza a vezérlõ 
pecket. 
• A forgó „ “ szimbólum az "InS" kiírás mellett azt jelzi, hogy a motor még a 

visszahúzást végzi. Amikor a szelepállító a szelepre felszerelhetõvé válik, akkor 
már csak "INS" látható a kijelzõn. 

• A heti program beállítását és más beállításokat is el lehet végezni a felszerelés 
elõtt. Ehhez nyomja meg a menügombot, miközben a kijelzõn az "INS" felirat 
látható. További részleteker a „11. Heti program beállítása“ fejezetben talál. 

• A programozás befejezése után ismét megjelenik a kijelzõn az „INS“ felirat, és 
következhet a felszerelés. 

Az elemek behelyezése után a motor elõször visszahúz, miközben lekérdezi a 
dátumot, valamint megjelenik a kijelzõn az „InS“ felirat és a  
tevékenységszimbólum. Mihely a kijelzőn az "InS" aktivitás szimbólum ( )nélkül 
van, felszerelhető a fűtőtest termosztát. Ezután a szelep egy illeszkedési menetet 
(„AdA“) hajt végre. 

 
• Helyezze fel a fûtõtesttermosztátot a szelepre. 
• Húzza meg a hollandi anyát. 
• Nyomja meg röviden a beállító kereket, ha a kijelzőn az "InS" látható. 

 
Az állítómû egy adaptációs menetet hajt végre. Eközben „AdA“ és az ( ) aktivitás 
szimbólum látható a kijelzõn, ezalatt nincs lehetõség kezelésre. 

 

Ha az adaptációs menet a szerelés elõtt történt, nyomja le az OK gombot, és 
a motor visszatér az „InS“ pozícióba. Ha a kijelzõn hibaüzenet (F1, F2, F3) 
jelenik meg, a motor szintén visszatér az „InS“ pozícióba. 
„InS“. 

 

 
A heti programban minden hétköznapra önállóan, max. 3 fûtési szakasz (7 
kapcsolási idõpont) állítható be. A programozás a kijelölt napra vonatkozik, 
miközben a 00:00 és a 23:59 óra között idõközben meg kell határozni a 
hõmérsékletet. 
• Nyomja a Mode-/Menu gombot legalább 3 másodpercig. A kijelzõn megjelenik 

„PRO“. Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  
• A kijelzõn „DAY“ felirat jelenik meg. A beállító kerékkel a hét egyes napjai, 

minden munkanap, a hétvége vagy a teljes hét kiválasztható. 
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  
• Megjelenik az elsõ kapcsolási idõpont (00:00), ez nem módosítható. A fûtési 

idõszakok oszlopként jelennek meg. 
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  
• Ezután állítsa be a 0:00 órától kívánt hõmérsékletet (például 
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  
• Megjelenik a következõ kapcsolási idõpont (pl. Ez egyénileg alakíthatja. 

• Állítsa be azután a hőmérsékletet, melyet szeretne elérni a kívánt időpontban. 
• Addig ismételje ezt a mûveletet, amíg a kívánt hõmérsékletet be nem állítja a 

0:00-tól  23:59-ig terjedõ teljes idõszakra. 
• Miután mind a 7 kapcsolási idõponthoz hõmérséklet lett rendelve, záró 

idõpontként megerõsítés céljából megjelenik a 23:59 idõpont.. 
 

Auto üzemmódban a beállító kerékkel a hõmérséklet bármikor módosítható. 
A módosított hõmérséklet a legközelebbi kapcsolási idõpontig változatlan 
marad. 

 

11.1 Heti program: Például 

A fûtõtesttermosztáttal minden napra 3 fûtési idõzónát (7 kapcsolási idõt) állíthat be 
egyedi hõmérséklettel. 
Gyári alapbeállításként két fûtési periódus van a hétköznapokra beprogramozva: 

6.00 - 9.00 óra és 17.00 - 23.00 óra. 
 

00:00   -  06:00 17.0 °C 

06:00 -  09:00 21.0 °C 

09:00   -  17:00 17.0 °C 

17:00   -  23:00 21.0 °C 

23:00   -  23:59 17.0 °C 

A kijelzõn oszlopok jelennek meg minden második kapcsolás után. Ennél a 
példánál csak a 6:00-9:00 és 17:00-23:00 óra közötti intervallumban jelennek 
meg a kijelzőn az oszlopdiagramok. 

 

12. A kijelzõn látható tartalom normál üzemben 

Normál üzemben a kapcsolási idõszakok, az üzemmód, az elõírt hõmérséklet és a 
hét napja látható. 

A heti program kapcsolási idõtartamait jelzõ oszlopok minden 
második idõközt mutatják. (Lásd 11.1 Heti program példák). 

 
13. Boost funkció 

A Boost funkció az emberi hõérzetet használja ki. Aktiválásakor a fûtõszelepet a 
szabályozó 5 percre 80%-ra kinyitja (gyári beállítás). Egy helyiség felmelegítése 5 
percnél tovább tart, viszont a fûtõtest által leadott sugárzó hõt azonnal érezni lehet. 
Ha korábban érkezik haza, és gyorsan meleget szeretne, vagy reggel a 
zuhanyozásnál extra melegre van szüksége, ilyenkor segít a boost funkció. 

 

• Nyomja meg röviden a beállító kereket a boost funkció aktiválásához. 
• A hátralevõ mûködési idõt a készülék másodperces ütemben visszaszámlálja 

(„B299“-rõl „B000-ra“). 
• Miután az 5 perc lejárt, a szelepszabályozó visszaáll a korábbi aktív 

üzemmódban (Auto/Manu) elõzõleg beállított hõmérsékletre. 
• A funkció bármikor időben a jóváhagyó beállító kerékkel deaktiválható. 

 

A sugárzó hõ nem érezhetõ, ha a fûtõtestet valami eltakarja, pl. egy heverõ. 
Az ablaknyitás felismerése a boost funkció alatt deaktiválva van. 

 

 
A szabadság funkciót akkor tudja használni, ha egy bizonyos idő intervallumban a 
hőmérsékletet fixen szeretné tartani (pl. szabadság- vagy parti ideje alatt). 
• Addig nyomkodja röviden a Mód-/menü gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a 

koffer szimbólum (  ). 
• A beállító kerékkel állítsa be azt az idõpontot, ameddig a hõmérsékletet tartani 

kell, majd hagyja jóvá az OK gombbal. 
• Állítsa be azután a dátumot a beállító kerékkel és hagyja jóvá a beállító kerék 

rövid megnyomásával. 

• A befejezéshez lépjen ki a manuális üzemmódból (Manu) vagy forgassa a 
szabályozó kereket balra. 

 
19. A fagyvédelmi mód beállítása 

Ha a helyiséget nem kívánja fûteni, a szelepet le lehet zárni. 
• Forgassa a beállító kereket manuális üzemmódban (Manu) addig balra, amíg a 

kijelzõn az „OFF“ felirat meg nem jelenik. 
Csak fagyveszélynél kell nyitni a szelepet. A vízkövesedés elleni védelem 
változatlanul folytatódik.  
• A befejezéshez lépjen ki a manuális üzemmódból (Manu) vagy forgassa a 

szabályozó kereket balra. 
 

 
A fűtőtest termosztát esetében a téli- és nyári időszámítás közötti automatikus 
átkapcsolást aktiválhatja ill. deaktiválhatja. Gyárilag az automatikus aktiválást 
aktiválják.  

• Nyomja a Mode-/Menu gombot legalább 3 másodpercig. 
• Válassza ki a beállító kerékkel a „DST“ menüpontot.  
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  
• Válassza ki a beállító kerékkel az "ON" (automatikus átkapcsolás aktiválása) 

vagy "OFF" funkciót  (automatikus átkapcsolás deaktiválása). 
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  

 

 
A szelepszabályozó hirtelen erõsen lecsökkenõ hõmérsékletnél automatikusan 
észleli, hogy szellõztetnek. A fûtési költségekkel való takarékoskodás céljából 
ekkor a készülék a hõmérsékletet egy meghatározott idõtartamra leszabályozza  
(gyárilag 15 perc). Ezalatt a kijelzõn a nyitott ablak szimbólum (  ) láthatón. 
Konfiguráláshoz a kövekezõképpen járjon el: : 
• Nyomja a Mode-/Menu gombot legalábbNymja a mode-menû gombot llegalább  3 

másodpercig. 
• Válassza ki a beállító kerékkel az "AER" menüpontot és hagyja jóvá a beállító 

kerék rövid megnyomásával. 

• A hõmérsékletet és az idõtartamot állítsa be a beállító kerékkel. Ha az 
idõtartamra „0-t“ állít be, azzal a funkciót deaktiválja. 

 
22. Kiegyenlítõ hõmérséklet beállítása 

Mivel a hõmérsékletmérés a fûtõtesten történik, a helyiségben másutt hidegebb 
vagy melegebb lehet. Ennek kiegyenlítésére ±3,5°C-os hõmérséklet-tartományt 
lehet beállítani. Ha a szoba hőmérséklete a beállított 20°C helyett pl. elérte a 18°C-
ot, -2°C offset hőmérsékletet kell beállítani. Az offset-hõmérséklet beállítását a 
következõk szerint végezze el: 
• Nyomja a Mode-/Menu gombot legalább 3 másodpercig. 
• Válassza ki a beállító kerékkel a "TOF" menüpontot és hagyja jóvá a beállító 

kerék rövid megnyomásával. 
• Forgassa a beállító kereket a kívánt hõmérséklet eléréséig. 
• Hagyja jóvá a választást az állítókerék rövid nyomásával.  

 
23. Gyári beállítások helyreállítása 

A fűtőtest termosztát gyári beállítása újra manuálisan beállítható. Ekkor minden 
manuális beállítás elvész. 
Tegye a következõket: 
• Nyomja a Mode-/Menu gombot legalább 3 másodpercig megnyomva. 
• Válassza ki a beállító kerékkel a "RES" menüpontot és hagyja jóvá a beállító 

kerék rövid megnyomásával. 
• Ezt követõen „CFM“ felirat jelenik meg a kijelzõn. 
• Hagyja jóvá az állítókerék rövid nyomásával.  

 
24. Rendeltetésszerû használat 

A fûtõtesttermosztát az ismert fûtõtestszelepek szabályozására szolgál. A terméket 
csak belsõ térben mûködtesse. Ne tegye ki nedvességnek, pornak, valamint 
közvetlen nap-, vagy hõsugárzásnak. 
Minden, a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérõ alkalmazás nem 
rendeltetésszerû használatnak minõsül, ami a garancia és a szavatosság kizárását 
vonja maga után. Ez a készülék bárminemû átépítésére és módosítására is 
vonatkozik. A készülék kizárólag magánhasználatra engedélyezett. 

 

 
 

A kijelzõn 
megjelenõ 
hibakódok 

Probléma Elhárítás 

Elem szimbólum (

) 
Az elem teljesítménye túl 
csekély 

Elemeket ki kell cserélni 

F1 A szelepmeghajtás nehezen jár Ellenõrizze a felszerelést, 
vizsgálja meg a fûtésszelepet 

F2 Állítási úthossz túl nagy A fûtõtest rögzítése - a 

termosztátok ellenõrzése 

F3 Túl kicsi az állítási úthossz Ellenõrizze a fûtõtest szelepét 

A szelep vízkövesedés elleni védelme céljából a fûtõtesttermosztát hetente 
egyszer szombaton 12:00 órakor vízkõtelenítést végez. Ekkor a kijelzõn 
„CAL“ jelenik meg.  

26. Mûszaki adatok 

Készülék rövid megjelölése:  CC-RT-N Tápellátó 
feszültség: 2 db 1,5 V-os LR6 
ceruzaelemrõl  Áramfelvétel: 100 mA max. 
Elem élettartam:   3 év (tipikusan 
Felületi hõmérséklet: 90 °C (a fûtõtesten) ) 
Védettség:  IP20 

Szennyezõdési fok: 2 

Környezeti hõmérséklet: 0 ... 50 °C   LCD:

 85 szegmens 

Csatlakozó:  M30 x 1,5 mm 

Mûködésmód:  1-es típus 

Lineáris hub: 4,3 mm  
Méret (Szé x Ma x Mé): 55 x 60 x 102 mm 
Súly: 160 g  (elemekkel) 

 

A mûszaki változtatások joga fenntartva. 

25. Hibaelhárítás és karbantartás 

21. Nyitott ablak felismerés funkció 

20. Átkapcsolás téli-/nyári időszámítás között 

14. Szabadság funkció beállítása 

11. Heti program beállítása 

8. Dátum- és óraidő beállítása 

5. Biztonságtechnikai tudnivalók 

 
         A készülék nem gyerekjáték, kérjük ne hagyja gyermekeit vele játszani. 

 

4. Általános funkciók 

16. Szelep helyzetének kijelzése 

9. Felszerelése a fűtőtestre 

3. Kezelés  és kijelzõ 

A 

B 

C 

D 

H 

E G 

F 

17. Gyermekbiztosító / Kezelés zárolás 

 
 
 

eQ-3 Entwicklung GmbH  
Maiburger Straße 36 
D-26789 Leer 
http://www.eQ-3.de  

10. Adaptációs menet 

http://www.eq-3.de/

