
LED

Izbirni gumb [ ]

Dan

Čas

Temp.

Izbrana funkcija 
uravnavanja

Puščični gumbi [  ]

Uvod Uporaba menija

Zaprite meni

4 sek

Vklop in izklop Zaklepanje gumbov

4 sek

Pomaknite se 
do možnostiV stanje pripravljenosti*

Iz stanja pripravljenosti

Kratka navodila za termostat EB-Therm 350
Hiter in preprost začetek uporabe! Pred vami so navodila za najpomembnejše funkcije in 
nastavitve, uvod v programe za varčevanje energije in pregled menijev.

Vedno preberite tudi celoten priročnik, kjer lahko najdete vse potrebne informacije o izdelku. Želite hitra 
navodila v drugih jezikih? 
Obiščite spletno mesto ebeco.com!

Odprite meni Pomikajte se 
med možnostmi

*Temperatura se ne uravnava. Ura teče in programirane 
vrednosti se shranijo v pomnilnik.

Tako izgleda zaslon, ko prvič vklopite  
EB-Therm.

Zaklenite
Odklenite

*Ali pa počakajte 30 sekund za samodejni izhod.

4 sek

ebeco.com



Več o temperaturi EB-Therm 350 lahko uravnava temperaturo na tri različne načine (temperatura 
tal, sobna temperatura in sobna temperatura in temperatura tal), zato lahko kombinirate različne 
temperature tal s temperaturo najugodnejšega počutja. Če je senzor temperature tal povezan, ko 
prvič vklopite termostat, se temperatura tal izbere samodejno. Možnosti sobna temperatura ne morete 
izbrati, če je povezan senzor temperature tal. Možnost sobna temperatura in temperatura tal je namen-
jena za uporabo v sobah z lesenimi tlemi in v sobah z velikimi okni, v katerih je veliko sončne svetlobe. 
Več o funkcijah upravljanja in o tem, kako jih nastavite, lahko preberete v priročniku.

Po zgornjem postopku lahko vedno prikažete trenutno sobno temperaturo in trenutno temper-
aturo tal.

Če želite uporabljati vse funkcije, morate najprej nastaviti čas in datum. 

Prikaz dejanske temperature

Čas in datum

Z gumboma za pomikanje 
izberite pravi čas*

*Ponovite zadnja dva koraka, da nastavite minute, dan, mesec in 
leto. Termostat samodejno določi pravi dan v tednu.

Želena temperatura

Osnovne nastavitve

Najprej zaklenite gumbe
Temperatura tal

Temperatura v sobi



Prilagodite ogrevanje svojim potrebam! Programirate lahko čas in temperaturo za štiri dogodke v 
vsakem dnevu: bujenje izhod prihod  in noč . Primer:

Družina se zbudi v toplem stanovanju ob 07:30. Bujenje  je programirano: 23 °C ob 07:30.
Nato odidejo iz stanovanja, zato se lahko temperatura zniža. Izhod  je programiran: 17 °C ob 09:30.
Družina se vrne v toplo stanovanje ob 17:00. Prihod  je programiran: 21.5 °C ob 17:00. 
Nižja temperatura ponoči je bolj primerna tako za okolje kot tudi za vaš spanec. Noč  je pro-
gramirana: 18 °C ob 22.30.

Programi za varčevanje energije

Zagon/ustavitev programa Pritisnite gumb 
za potrditev, 
ko utripa prava 
ikona*

Če sta prikazani puščica 
in ikona, je program 
zagnan

*Ustavitev programa: pritisnite gumb za potrditev, ko 
nobena ikona ne utripa.

Varčujte energijo na pameten in enostaven način! S temi programi termostat prilagodi ogrevanje 
vašim dejanskim potrebam in zniža temperaturo, ko ogrevanje ni potrebno. Na voljo imate štiri 
programe:

Privzet program 
za poslovne 
prostore

Zaščita pred zmrzovanjem za prostore, 
ki se dalj časa ne uporabljajo

Privzet program 
za stanovanjske 
prostore

Program, v katerem 
lahko izberete svoje 
nastavitve

Programiranje osebnih nastavitev

Izberite med celotnim 
tednom in posamezn-
im dnevom.

Z gumboma za pomikanje izberite 
čas in temperaturo za dogodek. 
Izbiro potrdite in jo ponovite.

Po nastavljanju ne pozabite zagnati programa!



Načrt menija
Spodaj je predstavljena struktura menija termostata EB-Therm 350. Tukaj lahko hitro vidite, kje 
lahko najdete posamezne funkcije in nastavitve. 

KONT (CONT)
Nastavitev kontrasta zaslona

1-8

PROG
Zagon/ustavitev programa

OROD (UTIL)
Prikaz časa delovanja v %

24 HR

7 D

30 D

365 D

Program za dom
Program za poslovne 
prostore

Osebni program

Program zaščite pred 
zmrzovanjem

NASTAVI (SET)
Različne nastavitve

URA (CLOCK)
Nastavite čas in datum.

S
Izklopite ali nastavite samo-
dejni prehod na poletni čas.

RNF
Nastavite način uravnavanja 
temperature. F (temperatura 
tal) - R (sobna temperatura) 
- R&F.

OH
Nastavite temperaturo 
za omejevanje senzorja 
temperature tal za način R&F.

FP
Vklopite ali izklopite program 
zaščite pred zmrzovanjem.

4E
Nastavite osebni program, 
čas in temperaturo za do štiri 
dogodke na dan.

DISP
Nastavite format prikaza časa 
(12- ali 24-urni).

LED
Nastavite osvetlitev zaslona.

AF
Vklopite ali izklopite prilago-
dljivo delovanje.

KONEC (END)
Zaprete meni in se vrnete v 
osnovni način.

ZAKLENI (LOCK)
Zaklepanje gumbov

KONEC (END)
Izhod iz menija

RESET
Obnovi tovarniške nastavitve 
in izbriše vse osebne 
nastavitve.

ebeco.com


