
Funtie Mod Ce trebuie sa faceti
Indicatie ulterioara

(unele funcții necesită acțiuni suplimentare)

Setarea 
temperaturii 
caloriferului 
portprosop

Pentru o perioada 
scurta apasati 
oricare din butoane.

În timp ce temperatura setată clipește, setați 
temperatura dorită apăsând scurt sau lung 
butoanele "+" sau "-". Cand este inactiv mai 
mult de 6 secunde, instalarea se finalizează 
automat.

Blocarea butoanelor
de copii si altele. —

Cand apasati 
butonul "+", 
introduceti mufa in 
priza si eliberati 
butonul nu mai 
devreme de 2 
secunde.

Blocarea este confirmatа de o scurtа afisare a 
acestei indicatii (de asemenea si la apasarea 
ulterioara a butoanelor).

Deblocarea 

butoanelor —

Cand apasati 
butonul "-", 
introduceti mufa in 
priza si eliberati 
butonul nu mai 
devreme de 2 
secunde

Deblocarea este confirmată prin 
afișarea pe termen scurt a datelor de 
indicație.

Oprirea caloriferului 
portprosop

Apasati si 
mentineti apasat 
orice buton pentru 
aproximativ 2 
secunde.

Pornirea 
caloriferului 
portprosop

Oprirea 
portprosopului 
pentru un timp 

specificat

Nu mai tarziu de 2 
secunde, apasati 
si eliberati orice 
buton.

Setati numarul necesar de ore (1 ... 12) timp 
in care se va mentine temperatura stata, 
dupa care dispozitivul se va opri automat.

Permis automt de 
reducere a puterii 

caloriferului cu 50%
Vezi setarea
 temperaturii 
caloriferului 
portprosop

Apasati simultan 
ambele butoane si 
introduceti mufa 
in priza, mentineti 
cel putin 2 
secunde, dupa 
care eliberati 
butoanele.

Permisiunea este confirmată printr-o 
scurtă afișare a datelor de indicație. Când 
pierderea de căldură este redusă, sarcina 
pe rețea se va reduce automat la 
jumătate. I ncalzirea este afisata cu 
pauze.

Interzicerea 
reducerii automate 
a puterii de încălzire 

a caloriferului

Interdictia este confirmata de afisarea pe 
termen scurt a datelor de indicatie.

clipeste
(functio-
neaza 
incalzirea

*- pentru comoditatea utilizarii tabelului, modurile cu acelasi nume sunt alocate dupa culoare.

Instructiuni de utilizare pentru unitatea 
de comandă a caloriferului portprosop 
electric, cu functie de temporizare.
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