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Neo Basic S5 
termosztát használati utasítás  

 

Bevezetés 
A készüléket csökkent értelmi, vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek (beleértve a 

gyermekeket is) kizárólag felügyelet mellett használhatják. 8 év alatti gyermekek nem 

csatlakoztathatják a készüléket az elektromos hálózathoz és nem módosíthatják annak beállításait. 

Ha a készülék kábele meghibásodik, annak javítását kizárólag a gyártó, vagy annak képviselője 

végezheti. 

Magyarországon forgalomba hozza: Nordinova Energy Kft. 

Székhely: 1037, Budapest III. Bécsi út 403 

Központi raktár: 1106, Budapest X. Jászberényi út 47/c 

Kapcsolat: iroda@nordinova.hu 

A fűtőtest kijelzője 
LED megnevezése Leírás 

LED 1 A komfort hőmérséklet beállításait jelzi 
1. Világít: a készülék fűt a megadott program komfort hőmérséklete 

szerint 
2. Nem világít: a készülék az egyedileg beállított hőmérsékleten fűt 
3. Villog: a készülék az ideiglenesen módosított komfort hőmérsékleten 

fűt 

LED 2 A takarék hőmérséklet beállításait jelzi 
1. Világít: a készülék fűt a megadott program takarék hőmérséklete 

szerint 
2. Nem világít: nincs kiválasztott heti program, a készülék az egyedileg 

beállított hőmérsékleten fűt 
3. Villog: a készülék az ideiglenesen módosított komfort hőmérsékleten 

fűt 

LED 3 A készülék működési státuszát jelzi 
1. Világít: felfűtés folyamatban 
2. Nem világít: fűtés kikapcsolva 

 

A fűtőtest bekapcsolása 
A készüléket az oldalán található „I” gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Bekapcsolás után a 

készülék rögtön elkezd fűteni a gyárilag beállított 20°C hőmérsékleten. A készülék komfort 

hőmérséklete egészen addig ez marad, amíg azt a felhasználó meg nem változtatja. 
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A fűtőtest kikapcsolása 
A készüléket az oldalán található „I” gomb megnyomásával lehet kikapcsolni. A beállítások 

megmaradnak a következő bekapcsolásig (amennyiben nem választják le az elektromos hálózatról). 

Paraméterek menü 
A készüléknek két paraméter menüje van. 

 A beállítások menü, a fűtés paramétereinek beállítására 

 A vezérlés menü a beállítások menüben megadott programok kiválasztására 

Megjegyzés: 5 perc inaktivitás után a termosztát visszatér operatív üzemmódba. 

Beállítások menü 
Amikor a kijelzőn a beállított hőmérséklet számjegyei láthatók, nyomja meg 5 másodpercig az „OK” 

gombot a beállítások menübe való belépéshez. Itt lehet beállítani az aktuális időt és a hét napját, 

megadni, illetve módosítani három féle heti programot, ki- és bekapcsolni az adaptív kezdés funkciót, 

valamint a nyitott ablak érzékelőt, kalibrálni a készüléket, és visszaállítani a gyári beállításokat. A 

beállítások menüből való kilépéshez nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig. 

Vezérlés menü 
Amikor a kijelzőn a beállított hőmérséklet számjegyei láthatók, a „>” gomb megnyomásával beléphet 

a vezérlés menübe. Itt a „>” és „<” gombokkal választhat a P1, P2, P3, OF és nP opciók közül. 

A fűtőtest órájának beállítása 
Nyomja meg a készüléken az „OK” gombot 5 másodpercig. Válassza ki a „td” opciót, majd nyomja meg 

az „OK” gombot. A kijelzőn megjelenő szám a hét napját jelzi. A „+” és „-„ gombokkal válassza ki az 

aktuális napot (1=hétfő, 2=kedd, stb.), majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután az órát lehet 

beállítani, szintén a +/- gombokkal, majd nyomja meg az „OK” gombot és ugyanígy állítsa be a percet, 

majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután a kijelzőn újra megjelenik a „td” felirat. Nyomja meg 5 

másodpercig az „OK” gombot a menüből való kilépéshez. 

Heti fűtési programok 
A felhasználó három különböző heti programot (P1, P2, P3) állíthat be a készüléken, külön a 

hétköznapokra és a hétvégékre. 

A heti működési program során komfort hőmérséklet és takarék hőmérséklet periódusok követik 

egymást. Az alapértelmezett komfort hőmérséklet 20°C, a takarék hőmérséklet pedig 16°C. A heti 

program beállításakor azokat az időszakokat kell megadni, amikor a készüléknek takarék 

hőmérsékleten kell üzemelnie. A nap többi részében a komfort hőmérséklet lesz érvényben. 

Heti fűtési program létrehozása 
A készülék alaphelyzetében nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig, majd a „>” „<” gombokkal 

válassza ki a „Pr” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. 

A kijelzőn most a „>” és „<” gombokkal válassza ki a P1, P2, P3 programok egyikét, majd nyomja meg 

az „OK” gombot a kiválasztott program szerkesztéséhez. 

Ezután a +/- gombokkal a „2” és „5” érték közül tud választani. Válassza az „5”-öt a hétköznapok, vagy 

a „2”-t a hétvége szerkesztéséhez, majd nyomja meg az „OK” gombot. 
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Válassza ki az „St” opciót és nyomja meg az „OK” gombot, majd pedig válassza az „of” opciót és nyomja 

meg ismét az „OK” gombot. Nyomja meg a „>” gombot, majd a +/- gombokkal állítsa be a takarék 

időszak kezdetének óráját. Nyomja meg ismét a „>” gombot és a +/- gombokkal állítsa be a kezdés 

percét. Ezután nyomja meg újra a „>” gombot és a kijelzőn az „En” felirat jelenik meg. Most a takarék 

időszak végét tudja ugyanígy beállítani. A „>” gomb megnyomása után a +/- gombokkal tudja beállítani 

az órát, majd újra a „>” gomb lenyomása után a +/- gombokkal a percet, majd, ha újra megnyomja a 

„>” gombot, akkor a kijelzőn „C” jelenik meg. Ekkor a +/- gombokkal be tudja állítani az adott időszakra 

a kívánt hőmérsékletet. Ezután a „>” gomb lenyomásával léphet vissza a beállítások menübe. 

Egy újabb időszak beállításához ismételje meg a fent leírt folyamatot kezdve a hétköznap, vagy hétvége 

kiválasztásától, a kívánt paramétereket megadva. 

Heti fűtési program kikapcsolása 
A heti fűtési program kikapcsolásához nyomja meg a „>” gombot a készülék alaphelyzetében, és 

válassza az „nP” opciót. Ha azt szeretné, hogy egy adott heti program ne érintse a hétköznapokat 8vagy 

a hétvégéket), akkor válassza az „5” (vagy „2”) tartományt a program létrehozása során, nyomja meg 

a „>” gombot, és  és a +/- gombok segítségével állítsa „oF” értékre. 

Nyitott ablak érzékelő 
A nyitott ablak érzékelő üzemmódban a készülék érzékeli a hőmérséklet hirtelen csökkenését (pl. 

szellőztetés esetén). Ilyenkor a készülék automatikusan kikapcsol, és a fagyvédelmi üzemmód 

aktiválódik. A fagyvédelmi üzemmód alapértelmezett hőmérséklet beállítása 7°C. 

Az ablak becsukása után a készülék visszatér az előzetesen beállított programhoz. 

Megjegyzés: a fűtőtest a hőmérséklet csökkenését képes érzékelni. Ha a szobában amúgy is hideg volt, 

akkor a funkció nem működik. 

Nyitott ablak érzékelő bekapcsolása 
A nyitott ablak érzékelő funkció bármikor ki vagy be lehet kapcsolni. Nyomja meg az „OK” gombot 5 

másodpercig, majd a „>” vagy ˇ”<” gombokkal válassza ki az „OP” opciót és nyomja meg az „OK” 

gombot. Ezután a +/- gombokkal ki tudja választani az „ON” (bekapcsolva), vagy „oF” (kikapcsolva) 

értékeket. 

Kalibrálás 
Válassza ki a „C” opciót a beállítások menüben, majd nyomja meg az „OK” gombot a készülék által mért 

szobahőmérséklet megtekintéséhez. Ha a készülék által kijelzett hőmérséklet eltér a valós 

szobahőmérséklettől (amit Ön egy másik hőmérővel mért), akkor a +/- gombokkal tudja kalibrálni a 

készüléken a hőmérséklet érzékelést. 

Adaptív kezdés 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék az előre beállított hőmérsékletet elérje a megadott időben. 

Például, ha Ön reggel 9-re 20°C-ot szeretne a szobában, akkor a készülék kiszámolja, hogy mikor kell 

elkezdenie a fűtést ahhoz, hogy a megadott időre elérje a kívánt hőfokot. A készüléknek 4 napra van 

szüksége ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön. Ha a funkciót letiltja, akkor az újra 

aktiváláskor újbóli 4 nap múlva fog megfelelően működni. 
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Adaptív kezdési funkció bekapcsolása 
Nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig. A „>”, „<” gombokkal válassza ki az „AS” opciót, majd 

nyomja meg az „OK” gombot. Ezután a +/- gombokkal ki tudja választani az „ON” (bekapcsolva), vagy 

„oF” (kikapcsolva) értékeket. 

Gyári beállítások visszaállítása 
Nyomja meg az „OK” gombot 5 másodpercig. A „>”, „<” gombokkal válassza ki a „rE” opciót, majd 

nyomja meg az „OK” gombot. Amikor a kijelzőről minden adat eltűnik, nyomja le az „OK” gombot 

egészen addig, amíg a kijelzőn „00” lesz látható. A visszaállítás folyamatát úgy lehet törölni, ha még a 

„00” felvillanása előtt felengedi az „OK” gombot. 

A komfort hőmérséklet beállítása 
A kívánt heti program kiválasztása után a komfort hőmérséklet bármikor módosítható a +/- gombok 

megnyomásával. 

Az alábbi két módon tudja a komfort hőmérsékletet beállítani: 

1. Ideiglenesen: ekkor a következő ciklusban újra a tartós beállítás lép érvénybe 

2. Tartósan: ekkor felülírja a komfort hőmérsékletet az éppen futó teljes heti programra 

vonatkozóan 

A komfort mód hőmérsékletének ideiglenes módosítása 
A komfort mód hőmérsékletének ideiglenes módosításához az alábbi feltételeknek kell fennállniuk: 

 A készülék legyen bekapcsolva 

 Legyen egy kiválasztott heti program, ami fut rajta 

 A „>” gomb feletti LED-nek világítani kell 

Ekkor a +/- gombokkal állítsa be a kívánt komfort hőmérsékletet. A hőmérséklet ideiglenes 

módosítását a „>” gomb feletti zöld LED villogása fogja jelezni. Ez a beállítás addig marad érvényben, 

amíg az adott heti program következő időszaka el nem kezdődik. 

A takarék mód hőmérsékletének ideiglenes módosítása 
A kívánt heti program kiválasztása után a takarék mód hőmérséklete módosítható a +/- gombokkal. 

Erre két lehetőség van: 

1. Ideiglenesen: ekkor a következő ciklusban újra a tartós beállítás lép érvénybe 

2. Tartósan: ekkor felülírja a komfort hőmérsékletet az éppen futó teljes heti programra 

vonatkozóan 

A komfort és takarék hőmérsékletek értékeinek tartós módosítása 
Amikor egy kiválasztott heti program éppen fut, az aktuális takarék, vagy komfort hőmérséklet 

bármikor felülírható a +/- gombokkal. A komfort hőmérséklet módosítása akkor lehetséges, amikor a 

„>” gomb feletti LED világít. Ekkor a +/- gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja 

meg az OK gombot. A LED először villogni kezd, ami azt mutatja, hogy a készülék átállítja a korábban 

megadott komfort hőmérsékletet. Az „OK” gomb megnyomása után a LED folyamatosan világítani fog, 

ami azt jelzi, hogy a készülék mostantól az új beállítás szerint üzemel. 

A takarék hőmérséklet felülírása hasonlóan végezhető el, azzal a különbséggel, hogy ezt a műveletet 

akkor lehet végrehajtani, amikor a „<” feletti LED világít. 
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Készenléti mód 
Nyomja meg a „>” gombot a beállítások menübe való belépéshez. Itt a ”<”, „>” gombokkal válassza ki 

az „oF” opcót a készenléti módba való belépéshez. 

Gyermekzár 
A termosztát gyermekzár funkciója megakadályozza, hogy gyermekek, vagy illetéktelen személyek 

módosítsák annak beállításait. Nyomja meg a „<” és „>” gombokat egyszerre 5 másodpercig, amíg a 

kijelzőn a „cc” felirat megjelenik. A gyermekzár funkció ugyanezen a módon oldható fel. 

Megjegyzés: az aktív gyermekzár esetén semmilyen beállítás nem végezhető el a készüléken. 

Bármilyen gomb megnyomása esetén a „cc” felirat jelenik meg röviden. 

A kijelző fényerejének automatikus csökkentése 
A kijelző fényereje 15 másodperc inaktivitás után automatikusan lecsökken. 

Bármely gomb megnyomása után a kijelző újra maximális fényerővel világít. 

24 órás memória áramkimaradás esetére 
Ha a készülék áramellátása 24 óránál hosszabb időszakra megszűnik, akkor a termosztáton 

aktiválódik a fagyvédelmi funkció, amikor újra áram alá kerül. A kijelző ekkor villogni fog, ami azt jelzi, 

hogy hosszabb áramkimaradás történt. A villogás megszűnik bármely gomb megnyomása után. 

 


