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Nuskenuokite savo išmaniuoju įrenginiu šį QR kodą, arba apsilankykite  

www.netmostat.com/connection 

 

KOMFORTINIO IR EKONOMINIO REŽIMO NUSTATYMAS 

Perjungimas tarp režimų atliekamas spaudant mygtuką . 

Pasirinkę komfortinį režimą  galite nusistatyti temperatūras, naudodamiesi mygtukais  ir . 

Pasirinkę ekonominį režimą  galite nusistatyti temperatūras, naudodamiesi mygtukais  ir . 

 

LAIKRODŽIO IR PROGRAMINIO REŽIMO  NUSTATYMAS 

Programinio režimo funkcija leidžia nustatyti skirtingas patalpos temperatūras dienos bėgyje. Pvz., jūs galite pageidauti 

šiltesnių namų atsikeliant rytą, vėsesnių, kada išeinate į darbą, vėl šiltesnių, kai grįžtate po darbo. Termoreguliatorius leidžia 

naudotis funkcija 5+1+1,  suprogramuojant penkias darbo dienas vienoda programa po keturias skirtingas temperatūras 

kasdien ir dar atskirai šeštadienį bei sekmadienį. Pradinė siūloma programa jau yra gamintojo įdiegta termostate, bet ją galite 

pagal pageidavimą pakoreguoti. Laikrodžio nustatymas  atliekamas taip: 

Laikote paspaudę mygtuką  5 sekundes, 

1. Mygtukų  ir paspaudimais nustatote laiką (min-val-diena), tarpuose paspaudžiant   mygtuką. 

2. Po laikrodžio nustatymo paspauskite  funkcijos 5+1+1 nustatymams pakeisti.  Spausdami mygtukus  ir , galite 

nustatyti pageidaujamus laikus ir kiekvienam ciklui priskiriamas temperatūras (sav.d.-ciklo nr. -laikas-temperatūra). Kiekvienu 

 mygtuko paspaudimu pereisite prie sekančios reikšmės nustatymo. 

GAMYKLINĖ PROGRAMA 

Ciklas Kėlimasis  (1) Išėjimas į darbą (2) Grįžimas iš darbo (3) Miegas (4) 

 Laikas Temp. Laikas Temp. Laikas Temp. Laikas Temp. 

1-5 (pirm-penkt.) 7:00 22⁰C 8:30 19⁰C 17:00 22⁰C 22:00 19⁰C 

6 (šešt.) 8:00 22⁰C 8:30 22⁰C 17:00 22⁰C 22:00 19⁰C 

7 (sekm.) 8:00 22⁰C 8:30 22⁰C 17:00 22⁰C 22:00 19⁰C 



KLAVIATŪROS UŽRAKINIMAS 

Siekiant išvengti nepageidaujamo nekompetetingų asmenų (viešbučiai, viešos vietos, vaikų kambariai) įsikišimo į prietaiso 

nustatymus, galite užblokuoti klaviatūrą parametrų nustatymuose 12 eilutėje. Atblokuoti klaviatūrą galite kartu 5 sekundes 

palaikydami paspaudę mygtukus  ir . 

PARAMETRŲ NUSTATYMAI 

Prietaisui esant išjungtoje būsenoje palaikykite 8 sekundes kartu paspaudę mygtukus   ir , kol ekrano apačioje 

pamatysite skaičių 01. Tai reiškia, kad esate parametrų nustatymų 1 eilutėje. Kiekvienu mygtuko  paspaudimu pereisite į 

kitą nustatymų eilutę. Nustatykite parametrus    ir  mygtukų pagalba.  

Meniu Aprašymas Diapazonas Gam. nustatymas 

01 Patalpos temperatūros kalibravimas -8⁰C... +8⁰C 0,0⁰C 

02 Maks.temperatūros nustatymas  5...80⁰C 35⁰C 

03 Min.temperatūros nustatymas 5...80⁰C 5⁰C 

04 Aktyvaus temperatūros jutiklio pasirinkimas ROOM (Patalpa), SURFACE (Grindys) 
ROOM+SURFACE (Patalpa+grindys) 

 

05 Apsaugos nuo užšalimo pasirinkimas 5...15⁰C 5⁰C 

06 Grindų temperatūros parodymas Tik matoma, keisti negalima  

07 Ribinės grindų temperatūros nustatymas 20...80⁰C 32⁰C 

11 Gamyklinių parametrų atstatymas rE (taip), degant užrašui, spausti   

12 Klaviatūros  užrakinimas 0-išjungta, 1-įjungta (klav.užsirakina išėjus 
iš nustatymų ir prigesus ekranui) 

0 

14 „Atviro lango“ funkcijos įjungimas/išjungimas  0-išjungta, 1-įjungta 0 

15 „Atviro lango“ aptikimo laiko pasirinkimas 2...30min 15min 

16 „Atviro lango“ jautrumas į temp.pokytį 2/3/4⁰C 2⁰C 

17 „Atviro lango“ funkcijos delsos nustatymas 10...60min 30min 

18 Temp.pokytis išeiti iš perkaitimo apsaugos režimo 1...3⁰C 1⁰C 

19 Grindų temperatūros kalibravimas -8⁰C... +8⁰C 0 

20 Energijos optimizavimas 1:elektrinis radiatorius, 2:šildymo plokštė, 
3:lubinis šildymas, 4:grindinis šildymas 

1 

22 Programinės įrangos versija   

Termostato grindų jutiklį, montuojant po plytelėmis, reikia sumontuoti gofriniame vamzdelyje užaklintu galu. 

MONTAVIMAS 

 

PRIJUNGIMAS 

SPECIFIKACIJA  

 

Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50/60Hz. 

Komutuojama galia: 3600W (16A) 

WiFi jungimosi dažnis: 2,4GHz 

Naudojamas galingumas: 0,5W 

Ekranas: LCD, juodi ženklai baltame fone 

 Išorinis sensorius: NTC 10kΩ @ 20⁰C  

Apsaugos klasė: IP 30 

Korpusas: baltas ABS plastikas   

Temperatūros nustatymai: 5⁰C-80⁰C, 0,5⁰C tiksl.                                

Programavimas: 7dienos, kasdien po 4 ciklus 

Matmenys: 86mm x 86mm x 18mm 

Montažinė dėžutė: ø65mm diam., stand.gylio                                 

www.caleo.lt 


