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 – A választás megerősítése.OK

 – „Kevesebb” kiválasztó gomb.<

 – „Több” kiválasztó gomb.<

HUDT SX.2

OK OKNyomja meg az        gombot, és a kijelző kikapcsolása után tartsa nyomva az        gombot addig, amíg a kijelzőn látható minden 
szegmens után a „00” érték nem jelenik meg.

-+Az adap�v bekapcsolás ak�válásához („On”) vagy kikapcsolásához („oF”) használja a        és        gombokat. Ez a funkció egy 
meghatározo� időpontban éri el a felhasználó által beállíto� hőmérsékletet. Például, ha azt kívánja, hogy 9 órakor 22°C-os 
hőmérséklet legyen a helyiségben, akkor a fűtőtest meghatározza, hogy mikor kell bekapcsolnia ahhoz, hogy a meghatározo� 
időpontban elérje a 22°C-os hőmérsékletet.         

-+Válasza ki az „On” vagy „oF” értéket a        vagy       gomb segítségével. Alapértelmezés szerint a funkció ki van kapcsolva. A nyito� 
ablak funkció érzékeli, ha egy ablak nyitva van (például érzékeli a hőmérsékletben beálló hirtelen változásokat). Nyito� ablak 
érzékelését követően a fűtés automa�kusan kikapcsol, és fagyvédelem üzemmódra vált, amelynek során 7°C-os hőmérsékletet tart 
fenn. Ilyenkor a kijelzőn az „AF” felirat jelenik mg. Az ablak bezárását követően, azaz amikor a helyiség hőmérséklete növekedni 
kezd, a fűtőtest automa�kusan ak�válja az előző programot, vagy állandó hőmérsékletet tart fenn.

- OK+Válassza ki a kívánt csökkente� hőmérsékletet a         és       gombok segítségével. Az        gomb megnyomásával megnyitható a 
beállítás menü.

- OK+Válassza ki a kívánt komfort hőmérsékletet a        és        gombok segítségével. Az        gomb megnyomásával megnyitható a beállítás 
menü.

OK

OK

A P1 értesíteni fogja, hogy sor fog kerülni a felhasználói program módosítására. Erősítse meg az        gomb megnyomásával. A 
      és        gombok segítségével válassza ki a módosítani kívánt napo(ka)t: 7d – 7 nap, 5d – 5 munkanap, 2d – hétvége, d1 – hé�ő, 
d2 – kedd, d3 – szerda, d4 – csütörtök, d5 – péntek, d6 – szombat, d7 – vasárnap, és erősítse meg a választását az        gomb 
megnyomásával. A        és       gombok segítségével módosítsa az óra értékét 00 és 23 közö�, és minden órához válassza ki a kívánt 
hőmérsékletet: a         gombbal csökkente� hőmérséklet (a        fölö� található zöld fény világít), a        gombbal „komfort” 
hőmérséklet (a        fölö� található zöld fény világít) állítható be. A kívánt nap kiválasztási listájához való visszatéréshez nyomja meg 
az        gombot, a beállítás menü elhagyásához pedig tartsa nyomva 3 másodpercig ugyancsak az        gombot. Egy he� program 
inicializálását illetően lásd a „Program menü” című részt. A programozás megkezdése elő� a „komfort” hőmérséklet a kijelzőn 
legutoljára használt értéket veszi fel. 
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Opciók A funkció bemutatása

td

Pr
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A fűtőtest idejének beállítása

Állítsa be a hét napját a               gombok segítségével: 1 – hé�ő; 2 – kedd stb., és mentse el az         gomb megnyomásával. Állítsa 
be az órát: 0-23, és mentse el az        gomb megnyomásával. Állítsa be a percet: 0-59, és mentse el az        gomb megnyomásával.   
Az idő és a hét napjának beállításáig egyéb beállítások végzésére nincs lehetőség.

- OK

OK OK

A he� fűtési program beállítása

A „komfort” hőmérséklet beállítása

Csökkente� hőmérséklet beállításard

OP

C

AS

rE

Nyito� ablak érzékelésére szolgáló funkció

A hőmérséklet kalibrálása

A kijelzőn megjelenítésre kerül a környező hőmérséklet. Ha ez nem egyezik meg a hőmérő által jelze� értékkel, akkor kalibrálásra 
van szükség. Például a fűtőtest 20°C-os környező hőmérsékletet jelez; eközben a másik hőmérőn 22°C látható. Ekkor végezzen 
kalibrálást, és állítsa be a másik hőmérő által mért hőmérsékletet. 

Adap�v bekapcsolás

Fűtőtest gyári alapértelmeze� beállításainak visszaállítása

+

< <
OK

OK

BEÁLLÍTÁS MENÜ
A kiválasztást lehető tevő menü megnyitásához vagy bezárásához tartsa nyomva 3 másodpercig az         gombot. A listában való görgetéshez használja 
a               gombokat, a kívánt beállítás kiválasztásához vagy a választás megerősítéséhez pedig nyomja meg az         gombot: 

JELZŐFÉNYEK:
1. A hőmérsékletet és egyéb paramétereket kijelző mező.
2. A piros jelzőfény akkor világít, amikor a fűtőtest üzemel.
3. Csökkente� hőmérsékletet jelző zöld fény. Akkor világít, 
amikor a fűtőtest a kiválaszto� programnak megfelelően 
működik, és csökkente� hőmérsékletet tart fenn. (Lásd a 
További funkciók című részt) 
4. „Komfort” hőmérsékletet jelző zöld fény. Akkor világít, 
amikor a fűtőtest a kiválaszto� programnak megfelelően 
működik, és „komfort” hőmérsékletet tart fenn. (Lásd a További 
funkciók című részt) 

MŰKÖDTETÉS
Az eszköz a fűtőtest jobb oldalán található        gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki. A fűtőtest az első bekapcsolás alkalmával a 22°C-os 
alapértelmeze� „komfort” hőmérsékleten kezd működni; eközben a villogó kijelző arról tájékoztat, hogy az idő beállítására még nem került sor (Lásd a 
Beállítás menü című részt). A fűtőtest a kijelzőn megjelenő hőmérsékletet tartja fenn, ha a felhasználó nem választja ki a kívánt programot a Program 
menüből. Létrehozhatja a saját he� fűtési programját (P1), illetve használhatja a meglévő standard „Iroda” (P2) vagy „O�hon” (P3) programokat. A he� 
programok meghatározzák a komfort hőmérséklet (22°C) és az energiatakarékos csökkente� hőmérséklet (17°C) fenntartásának időit. 

A TERMOSZTÁT KIJELZŐJÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

A GOMBOK FUNKCIÓI:

 – A hőmérséklet, idő vagy egyéb 
   paraméterek értékének növelése.
 – A hőmérséklet, idő vagy egyéb 
   paraméterek értékének csökkentése.

+

-
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TOVÁBBI FUNKCIÓK
A hőmérséklet tartós beállítása a he� programban
Ha a        és        gombok segítségével beállítja a kijelzőn megjeleníte� hőmérsékletet, majd megnyomja az        gombot, miközben a komfort vagy a 
csökkente� hőmérséklet jelzőfénye világít, akkor a futó program automa�kusan felülbírálja az ado� üzemmód hőmérsékletét. 
A hőmérséklet ideiglenes beállítása a he� programban
Ha a        és        gombok segítségével beállítja a kijelzőn megjeleníte� hőmérsékletet, azonban nem nyomja meg az       gombot, miközben a komfort 
vagy a csökkente� hőmérséklet jelzőfénye világít, akkor az újonnan beállíto� hőmérséklet csak a fűtési hőmérséklet futó program általi következő 
módosításáig lesz érvényes. A he� hőmérséklet ideiglenes beállítása során egy jelzőfény villog a       (csökkente� hőmérséklet) vagy a       (megnövelt 
hőmérséklet) gombok fölö�.    
Gyermekek vagy egyéb személyek általi illetéktelen használat elleni védelem
A termosztát védelemben részesíthető a gyermekek vagy egyéb személyek általi illetéktelen használa�al szemben. A funkció bekapcsolásához/ 
kikapcsolásához nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva 5 másodpercig a         és       gombokat, amíg a kijelzőn a „cc” felirat nem jelenik meg. 
A há�érvilágítás tompítása (a kijelző fényerejének automa�kus csökkentése)
Ha a fűtőtest 15 másodpercnél hosszabb ideig inak�v állapotban van, akkor a kijelző fényereje lecsökken. A termosztát kijelzőjén található bármely 
gomb megnyomásával a fényerő visszatér az erede� értékre. 
24 órás védelem áramszünet esetén
Áramszünet esetén a fűtőtest 24 óráig fenntartja a belső óra működését.
24 óránál hosszabb ideig tartó áramszünet esetén a termosztát visszatér a legutóbb kiválaszto� hőmérsékletre vagy programra. A tápellátás 
kimaradásáról a kijelző villogása tájékoztat. A villogás leállításához nyomja meg az egyik gombot. 

OK

OK

-+

-+
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Opciók

Nap

Funkció

P1

P2

P2P1

P3

P3

OF

nP

A felhasználó he� programjának ak�válása, amely a felhasználó igényeihez igazítható.

Az „Iroda” program ak�válása, amely kellemes hőmérsékletet biztosít a munkaórák ala�.

Az „O�hon” program ak�válása, amely kellemes hőmérsékletet biztosít reggel és este, valamint a hétvégék teljes ideje ala�. 

Az alvó mód ak�válása, amelynek ideje ala� a fűtés nem működik, az órabeállítások azonban fenntartásra kerülnek.

A he� fűtési program kikapcsolása, és a fűtőtest működtetése a kijelzőn megjeleníte� értékeknek megfelelően.

A kívánt program az         gomb megnyomásával választható ki. 
A „komfort” hőmérséklet fenntartásának idői a he� fűtési programban:  

OK

Hé�ő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

A „komfort” hőmérséklet idői

00-23 07-17

07-17

07-17

07-23

07-23

07-17

07-1700-23

00-23

00-23

00-23

00-23

00-23

06-08, 15-23

06-08, 15-23

06-08, 15-23

06-08, 15-23

06-08, 15-23

PROGRAM MENÜ
A        gomb megnyomásával megnyitható a he� fűtési programok kiválasztási menüje. A              gombok lehetővé teszik az alábbi listában való 
görgetést:

< <<
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1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

25

Model indentifier(s)

Heat output

Pnom  = Nominal heat output

Pmin  = Minimum heat output (indicative)

Pmax,c = Maximum continuous heat output

Pnom  kW (x,x)

Pmin   kW (x,x)

Pmax,c kW (x,x)

Auxiliary electricity consumption

elmax  = At nominal heat output

elmin  = At minimum heat output

elSB = In standby mode

elmax  kW (x,xxx)

elmin   kW (x,xxx)

elSB kW (x,xxx)

Type of heat output/room temperature control (select one)

single stage heat output, no room temperature control

two or more manual stages, no room temperature control

with mechanical thermostat room temperature control

with electronic room temperature control

with electronic room temperature control plus day timer

with electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection

room temperature control, with open window detection

with distance control option

with adaptive start control

with working time limitation

with black bulb sensor

[yes/no]

GB Great Britain

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative

art.nr.dato

yes no yes no yes no

yes no yes no yes no

54

FAMN H

H 02 H 04 H 06 H 08 H 10 H 12 H 14 H 20
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0

H 02 H 04 H 06 H 08 H 10 H 12 H 14 H 20
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

DT WT

X X

DT WT

X X
X X

X X
X X

X X
X X

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no

10/06/2020 62132



1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

25

Model indentifier(s)

Heat output

Pnom  = Nominal heat output

Pmin  = Minimum heat output (indicative)

Pmax,c = Maximum continuous heat output

Pnom  kW (x,x)

Pmin   kW (x,x)

Pmax,c kW (x,x)

Auxiliary electricity consumption

elmax  = At nominal heat output

elmin  = At minimum heat output

elSB = In standby mode

elmax  kW (x,xxx)

elmin   kW (x,xxx)

elSB kW (x,xxx)

Type of heat output/room temperature control (select one)

single stage heat output, no room temperature control

two or more manual stages, no room temperature control

with mechanical thermostat room temperature control

with electronic room temperature control

with electronic room temperature control plus day timer

with electronic room temperature control plus week timer

Other control options (multiple selections possible)

room temperature control, with presence detection

room temperature control, with open window detection

with distance control option

with adaptive start control

with working time limitation

with black bulb sensor

[yes/no]

GB Great Britain

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative

art.nr.dato

yes no yes no yes no

yes no yes no yes no

55

FAMN L

L 02 L 04 L 06 L 08 L 10 L 12 L 14
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

L 02 L 04 L 06 L 08 L 10 L 12 L 14
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

DT WT

X X

DT WT

X X
X X

X X
X X

X X
X X

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no

10/06/2020 62133



HU Magyarország     Hungary

1 Modellazonosító(k):

2 Hőteljesítmény

3 Pnom = Névleges hőteljesítmény

4 Pmin = Minimális hőteljesítmény (indikatív)

5 Pmax,c = Maximális folyamatos hőteljesítmény

6 Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás

7 elmax = A névleges hőteljesítményen

8 elmin = A minimális hőteljesítményen

9 elSB = Készenléti üzemmódban

10 A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa 
(egyet jelöljön meg)

11 Egyetlen állás, beltéri hőmérséket-szabályozás nélkül

12 Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás 
nélkül

13 Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás

14 Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás

15 Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás

16 Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás

17 Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)

18 Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel

19 Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel

20 Távszabályozási lehetőség

21 Adaptív bekapcsolásszabályozás

22 Működési idő korlátozása

23 Feketegömb-érzékelővel ellátva

24 Kapcsolatfelvételi adatok -   
A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe

25 [igen/nem]

IL השפה שלך     Israel

1 מזהה מודל )ים(

2 פלט חום

3 Pnom  = פלט חום נומינלי

4 Pmin  = )תפוקת חום מינימלית )מעיד

5 Pmax,c = מקסימום פלט חום רציף

6 צריכת חשמל נוספת

7 elmax  = בתפוקת חום נומינלית

8 elmin  = בתפוקת חום מינימלית

9 elSB  = במצב המתנה

10 סוג של פלט חום / בקרת טמפרטורת החדר )תבחר אחד(

11 פלט חום חד שלבי, ללא בקרת טמפרטורת החדר

12 שני שלבים ידניים או יותר, ללא בקרת טמפרטורת החדר

13 תרמוסטט מכני עם שליטה בטמפרטורת החדר.

14 עם שליטה אלקטרונית בטמפרטורה

15 עם שליטה אלקטרונית בטמפרטורה פלוס טיימר יומי

16 עם שליטה אלקטרונית בטמפרטורה פלוס טיימר שבועי

17 אפשרויות שליטה אחרות )אפשרות לבחירות מרובות(

18 בקרת טמפרטורה בחדר, עם זיהוי נוכחות

19 בקרת טמפרטורה בחדר, עם זיהוי חלון פתוח

20 עם אפשרות שליטה מרחוק

21 עם שליטה מותאמת בהפעלה

22 עם הגבלת זמן עבודה

23 עם חיישן נורה שחורה

24 פרטי קשר - שם וכתובת היצרן או הנציג המורשה שלו

25  ]כן \לא[

IT Italia     Italy

1 Identificativo del modello

2 Potenza termica

3 Pnom = Potenza termica nominale

4 Pmin = Potenza termica minima (indicativa)

5 Pmax,c = Massima potenza termica continua

6 Consumo ausiliario di energia elettrica

7 elmax = Alla potenza termica nominale

8 elmin = Alla potenza termica minima

9 elSB = In modo stand-by

10 Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare 
una sola opzione)

11 potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente

12 due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente

13 con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico

14 con controllo elettronico della temperatura ambiente

15 con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore 
giornaliero

16 con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore 
settimanale

17 Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)

18 controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza

19 controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte

20 con opzione di controllo a distanza

21 con controllo di avviamento adattabile

22 con limitazione del tempo di funzionamento

23 con termometro a globo nero

24 Contatti – Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate legale.

25 [si/no]

LT Lietuva     Lithuania

1 Modelio žymuo (-enys)

2 Šiluminė galia

3 Pnom = Vardinė šiluminė galia

4 Pmin = Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)

5 Pmax,c = Didžiausia nuolatinė šiluminė galia

6 Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia

7 elmax = Esant vardinei šiluminei galiai

8 elmin = Esant mažiausiai šiluminei galiai

9 elSB = Pristabdytąja veiksena

10 Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti 
vieną)

11 Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo

12 Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be 
patalpos temperatūros reguliavimo

13 Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros  reguliavimo 
funkcija

14 Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija

15 Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis

16 Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis

17 Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)

18 Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi 

19 Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi

20 Su nuotolinio valdymo pasirinktimi

21 Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu

22 Ribojamo veikimo laiko

23 Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)

24 Kontaktiniai duomenys – Gamintojo arba jo Ģgaliotojo atstovo 
pavadinimas ir adresas

25 [taip/ne]

LV Latvija     Latvia

1 Modeļa identifikators(-i)

2 Siltuma jauda

3 Pnom = Nominālā siltuma jauda

4 Pmin = Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)

5 Pmax,c = Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda

6 Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda

7 elmax = Pie nominālās siltuma jaudas

8 elmin = Pie minimālās siltuma jaudas

9 elSB = Gaidstāves režīmā

10 Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvē  lēties vienu) 

11 vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatū  ras regulēšanas

12 manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas 
temperatūras regulēšanas

13 ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu 

14 ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu

15 ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri

16 ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri

17 Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus) 

18 telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu

19 telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu

20 ar tālvadības funkciju

21 ar adaptīvu palaišanas vadību

22 ar darbības laika ierobežojumu

23 ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā 

24 Kontaktinformācija. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds vai 
nosaukums un adrese

25 [jā/nē]

MT Malta     Malta

1 Identifikatur(i) tal-mudell

2 Potenza termika

3 Pnom = Potenza termika nominali

4 Pmin = Potenza termika minima (valur ta’ referenza)

5 Pmax,c = Potenza termika massima kontinwa

6 Konsum tal-elettriku awżiljarju

7 elmax = Fil-potenza termika nominali

8 elmin = Fil-potenza termika minima

9 elSB = Fil-modalità Stennija

10 It-tip ta’ potenza termika/ta’ kontroll tat-temperatura ambjentali (jekk 
jogħġbok agħżel waħda minn dawn l-għażliet)

11 potenza termika bi stadju wieħed u mingħajr kontroll tat-temperatura 
ambjentali

12 żewġ stadji jew aktar irregolati b’mod manwali mingħajr kontroll 
tat-temperatura ambjentali

13 b’kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta’ termostat mekkaniku

14 b’kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali

15 kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta’ ġurnata

16 kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta’ ġimgħa

17 Għażliet oħra ta’ kontroll (jistgħu jintgħażlu diversi għażliet)

18 kontroll tat-temperatura ambjentali b’detezzjoni ta’ preżenza

19 kontroll tat-temperatura ambjentali b’detezzjoni ta’ tieqa miftuħa

20 b’għażla ta’ kontroll mill-bogħod

21 b’kontroll ta’ bidjien adattabbli

22 b’limitazzjoni tal-ħin tat-tħaddim

23 b’sensur b’boċċa sewda

24 Dettalji ta’ kuntatt – L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu.

25 [iva/le]
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