
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ
Αφού τοποθετήσουμε μπαταρίες στον θερμοστάτη και την ασύρματη πρίζα στη θέση της, πατάμε
ταυτόχρονα στον θερμοστάτη τα κουμπιά (–) και (+) για 3 δευτ. καθώς και το κουμπί της πρίζας
για 3 δευτ. επίσης. Αμέσως εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη CONNECT. (Βλ. σχ. Α7) 
Εάν θέλουμε ο ίδιος θερμοστάτης να ελέγχει και άλλες ασύρματες πρίζες BN-35R κάνουμε το ίδιο και
στις υπόλοιπες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ 
Πατάμε για 3 δευτ. το κουμπί (Μ), εμφανίζεται επιλογή για τον τρόπο εμφάνισης της ώρας σε 12hr ή 24hr,
επιλέγουμε με το κουμπί + και – και πατάμε (ΟΚ) για επικύρωση. Ακολούθως ρυθμίζουμε την ημέρα, την ώρα,
τα λεπτά, το εάν θα είναι ενεργή η λειτουργία προστασίας από χαμηλή θερμοκρασία ή όχι και εάν η
θερμοκρασία θα είναι σε βαθμούς ºC ή ºF. (Βλ. σχ. Α8)

Για κάποιον που δεν θα χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες προγραμματισμού του θερμοστάτη και θα
το δουλεύει απλά, αρκούν τα βήματα των ρυθμίσεων μέχρι εδώ.  Η χειροκίνητη λειτουργία είναι απλή,
πατάμε οποιοδήποτε κουμπί και μας εμφανίζει την αρχική οθόνη με την ώρα και την θερμοκρασία χώρου.

Για την απλή λειτουργία του θερμοστάτη πατάμε το κουμπί (ΟΚ) μια φορά. Αμέσως ο θερμοστάτης, μας
εμφανίζει αριστερά την θερμοκρασία του χώρου, από κάτω τη λέξη ON και δεξιά την επιθυμητή
θερμοκρασία, την οποία ρυθμίζουμε με τα κουμπιά (+) και (-). Μόλις ο χώρος φτάσει στην θερμοκρασία
που επιλέξαμε, θα σταματήσει η λειτουργία του συστήματος. Πατώντας άλλη μια φορά το
κουμπί (ΟΚ) εξαφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία και η δυνατότητα ρύθμισής της και το σύστημα
παραμένει ανοιχτό, ανεξάρτητα από την θερμοκρασία χώρου. Πατώντας άλλη μια φορά το κουμπί (ΟΚ)
ο θερμοστάτης κλείνει και εμφανίζεται η ένδειξη OFF.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER) 
Πατώντας μια φορά το κουμπί (Μ), εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη TIMER 1 OFF. Για να ρυθμίσουμε τον
χρονοδιακόπτη TIMER 1, πατάμε για 3 δευτ. το κουμπί (Μ). Αμέσως αναβοσβήνουν οι ενδείξεις των ημερών.
Πατώντας το κουμπί (+) και (-) ρυθμίζουμε τις ημέρες ή την ημέρα που επιθυμούμε να ενεργοποιείται ο
χρονοδιακόπτης TIMER 1. Πατώντας το (ΟΚ) πάμε στην επόμενη επιλογή όπου ρυθμίζουμε την ώρα
ενεργοποίησης και την ώρα παύσης της λειτουργίας. Πατώντας μια φορά το κουμπί (Μ) και αφού μας
εμφανίσει την ένδειξη TIMER 1 OFF, πατώντας το κουμπί (+) ή (-) μας εμφανίζει TIMER 2, 3, 4, 5 και 6.  Με τον
ίδιο τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε και αυτούς τους χρονοδιακόπτες. Για την ενεργοποίησή τους πατάμε
απλά το κουμπί (ΟΚ) και όποιος έχουμε επιλέξει ενεργοποιείται, πάλι πατάμε (ΟΚ) για την απενεργοποίησή
του, όπου εμφανίζεται και η ένδειξη TIMER OFF. Προσοχή στη λειτουργία TIMER η συσκευή δεν λειτουργεί σαν
θερμοστάτης χώρου (Βλ. σχ. Β7)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ MODE
Λειτουργία προγραμματιζόμενου θερμοστάτη χώρου, 
Πατώντας δύο φορές το κουμπί (Μ), εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη MODE 1 OFF. Για να ρυθμίσουμε την
λειτουργία πατάμε για 3 δευτ. το κουμπί (Μ). Αμέσως αναβοσβήνει η επιλογή για ενεργοποίηση προστασίας
από υπερθέρμανση του χώρου ή παγετό. Επιλέγουμε με τα κουμπιά (-) και (+) ένα από τα δύο και 
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πατάμε (ΟΚ) για να αποθηκευτεί η εντολή. Μετά εμφανίζεται η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου,
ρυθμίζουμε με τον ίδιο τρόπο και πατάμε (ΟΚ). Μετά επιλέγουμε εάν η λειτουργία θα είναι FULL δηλαδή όλη
την ημέρα ή θα προγραμματίσουμε μέρα και ώρα που θα λειτουργεί. Εάν επιλέξουμε Prd, δηλαδή τον
προγραμματισμό, τότε αναβοσβήνουν οι επιλογές για την ημέρα ή τις ημέρες που επιθυμούμε να λειτουργεί
και έπειτα ορίζουμε την ώρα λειτουργίας του συστήματος. Πατώντας 2 φορές το κουμπί (Μ) και αφού μας
εμφανίσει την ένδειξη MODE 1 OFF, πατώντας το κουμπί (+) ή (-) μας εμφανίζει MODE 2, 3, και 4. Με τον ίδιο
τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε και αυτά τα προγράμματα. Για την ενεργοποίησή τους πατάμε απλά το
κουμπί (ΟΚ) και όποιος έχουμε επιλέξει ενεργοποιείται. Πατάμε πάλι (ΟΚ) για την απενεργοποίηση του, όπου
εμφανίζεται και η ένδειξη MODE OFF.  (Βλ. σχ. C7)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
Πατάμε οποιοδήποτε κουμπί και μας εμφανίζει την αρχική οθόνη με την ώρα και την θερμοκρασία χώρου.
Για την απλή λειτουργία του θερμοστάτη πατάμε το κουμπί (ΟΚ) μια φορά. Αμέσως ο θερμοστάτης, μας
εμφανίζει αριστερά την θερμοκρασία του χώρου, από κάτω τη λέξη ON και δεξιά την επιθυμητή θερμοκρασία
την οποία ρυθμίζουμε με τα κουμπιά (+) και (-) εκεί που θέλουμε. Μόλις ο χώρος φτάσει στην θερμοκρασία που
επιλέξαμε, θα σταματήσει η λειτουργία του συστήματος. Πατώντας άλλη μια φορά το κουμπί (ΟΚ) εξαφανίζεται
η επιθυμητή θερμοκρασία και η δυνατότητα ρύθμισής της και το σύστημα παραμένει ανοιχτό ανεξάρτητα από
την θερμοκρασία χώρου. Πατώντας άλλη μια φορά το κουμπί (ΟΚ) ο θερμοστάτης κλείνει και εμφανίζεται η
ένδειξη OFF.  Πατώντας μια φορά το κουμπί (Μ) μας εμφανίζει την επιλογή για TIMER και με τα κουμπιά (+) και (-)
επιλέγουμε τον αριθμό του TIMER που επιθυμούμε να λειτουργήσει, πατάμε το κουμπί (ΟΚ) για ενεργοποίηση
και πάλι το κουμπί (ΟΚ) για απενεργοποίηση. Πατώντας δύο φορές το κουμπί (Μ) μας εμφανίζει την επιλογή
για MODE.  Επιλέγουμε με τα κουμπιά (+) και (-), επιλέγουμε τον αριθμό του MODE που επιθυμούμε να
λειτουργήσει, πατάμε το κουμπί (ΟΚ) για ενεργοποίηση και πάλι το κουμπί (ΟΚ) για απενεργοποίηση (Βλ. σχ. 9)
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