
NEO 1 s4

BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE • USER GUIDE  • BEDIENUNGSANLEITUNG • MANUAL DE INSTRUÇÕES • 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA • LIETOTĀJA PAMĀCĪBA • K A S U T U S J U H E N D  •  ИНСТРУКЦИЯ ЗА  УПОТРЕБА • 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO TERMOSTAT • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU • 
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE • NÁVOD NA OBSLUHU • GHIDUL UTILIZATORULUI • 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ • שמתשמל ךירדמ

NO/DK SE  F I  UK/AU/NZ DE PT  LT  LV  EE  BG CZ HU PL  RS  SK  RO RU IL

62235



6

NEO s4 KÄYTTÖOHJE

KOTITOIMINTO (HO):
Automaattisen säästölämpötilan käynnistäminen – 
yötoiminto
Sen tasatunnin kohdalla, jolloin haluat säästölämpötilan 
alkavan iltaisin, paina -näppäintä yli 5 sekunnin ajan.  
h (hours = tunnit) vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen 
7 vilkkuu koko ajan. Valitse säästölämpötilajakson kesto 
joko - tai -näppäimellä. Tallenna valinta painamalla 

-näppäintä (vain lyhyt painallus).
°C vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen lämpötila 17 
(°C) vilkkuu koko ajan. Valitse haluamasi säästölämpötila 
joko - tai -näppäimellä. Tallenna valinta painamalla 

-näppäintä (vain lyhyt painallus).
-valo vilkkuu hitaasti näytössä ja osoittaa, että säästö-

lämpötilan yötoiminto on valittu ja aktivoitu. Lämpötila 
on nyt alennettu halutulle tasolle valitsemasi jakson ajaksi. 
Jakso toistuu samaan aikaan joka yö.

Automaattisen säästölämpötilan käynnistäminen – 
päivätoiminto
Sen tasatunnin kohdalla, jolloin haluat säästölämpötilan 
alkavan aamuisin, paina -näppäintä 5 sekunnin ajan.  
h (hours = tunnit) vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen 
5 vilkkuu koko ajan. Valitse säästölämpötilajakson kesto 
joko - tai -näppäimellä. Tallenna valinta painamalla 

-näppäintä (vain lyhyt painallus).
d vilkkuu näytössä 3 kertaa ja näytössä näkyy joku 
satunnainen numero. Valitse joko - tai -näppäimellä 
oikea viikonpäivä (maanantai = 1, jne.). Tallenna valinta 
painamalla -näppäintä (vain lyhyt painallus).
°C vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen 17 (°C) vilk-
kuu koko ajan. Valitse haluamasi säästölämpötila joko 
- tai -näppäimellä.
Tallenna valinta painamalla -näppäintä (vain lyhyt 
painallus).

-valo vilkkuu nyt ja osoittaa, että säästölämpötilan 
päivätoiminto on valittu ja aktivoitu. Lämpötila on alen-
nettu valitsemasi tuntijakson ajaksi. Jakso toistuu samaan 
aikaan maanantaista perjantaihin, mutta ei ole voimassa 
lauantaina ja sunnuntaina.

OFFICE-TOIMINTO (OF):
Käynnistä Office-toiminto painamalla sekä - että 
-näppäintä 5 sekunnin ajan kunnes OF vilkkuu ja näytössä 
näkyy 20 (°C).

Automaatttisen säästölämpötilan käynnistys –  
yö- ja viikonlopputoiminto
Kolme tuntia ennen normaalin työajan loppumista paina 

-näppäintä 5 sekunnin ajan (esim. klo 14.00).
h  (hours=tunnit) vilkkuu 3 sekunnin ajan, sen jälkeen 
vilkkuu numero 12. Valitse säästölämpötilajakson kesto 
joko - tai -näppäimellä. Tallenna valinta painamalla 

-näppäintä (vain lyhyt painallus). (HUOM! Säästöläm-
pötilajakso alkaa 3 tunnin kuluttua.) 
d (day=päivä) vilkkuu 3 kertaa ja näytössä näkyy satun-
nainen numero. Valitse oikea viikonpäivä painamalla joko 

- tai -näppäintä (1 = maanantai jne.). Tallenna valinta
painamalla -näppäintä (vain lyhyt painallus).
cL (kellonaika) vilkkuu 3 kertaa ja näytössä näkyy nume-
ro 16. Syötä vuorokauden seuraava täysi tunti painamalla 
joko - tai -näppäintä. Tallenna valinta painamalla 
-näppäintä (vain lyhyt painallus).
(°C) vilkkuu 3 kertaa ja sen jälkeen lämpötila 17 (°C) 
vilkkuu jatkuvasti. Valitse haluamasi säästölämpötila joko  

- tai -näppäimellä.Tallenna valinta painamalla
-näppäintä (vain lyhyt painallus).
Normaalilämpötila jatkuu 3 tuntia ennen kuin säästöläm-
pötilajakso käynnistyy automaattisesti. 
(Esimerkki: Kun painat -näppäintä kl 14.00, säästöläm-
pötilajakso alkaa klo 17.00 ja LED-valo vilkkuu hitaasti. 
Kolmen tunnin ajan ennen säästölämpötilajakson käynnis-
tymistä, LED-valo palaa jatkuvana.)

Ylityöaika
Jos toimistossa tehdään ylitöitä, säästölämpötilan voi pe-
ruuttaa väliaikaisesti. Paina -näppäintä 5 sekunnin ajan. 
Näytössä näkyy nyt normaalilämpötila. -valo palaa 
jatkuvana, mutta  -valo jatkaa vilkkumista. Normaali-
lämpötilajakso jatkuu 5 tunnin ajan.

FI

Perustoiminnot
Kun lämmitin otetaan käyttöön 
ensimmäisen kerran, näytössä 
näkyy 20 astetta ja lämmitin 
toimii heti.
Normaalilämpötila-asetuksen 
automaattinen tallennus
HUOM! Joka kerta valitessasi 
uuden normaalilämpötilan 
- tai -näppäimillä, viimeksi 
valittu valinta tallentuu muistiin. 
Pitkien sähkökatkosten jälkeen 
viimeksi valittu asetus aktivoituu 
uudestaan.

1  Lämpötilan osoitin
2 Haluttu lämpötila
3 Päivälämpötilan pudotuksen merkkivalo
4 Yölämpötilan pudotuksen merkkivalo

Lämpötilan säätönäppäimet

Toimintanäppäin

Yölämpötilan pudotus (7 vrk)

Päivälämpötilan pudotus (5 vrk)
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24 tunnin varmistus sähkökatkoksien varalta
Kun automaattinen säästölämpötilajakso on ohjelmoitu 
valmiiksi lämmittimeen ja tulee pitkäaikainen, yli 24 
tunnin sähkökatkos, termostaatti palautuu toimimaan ai-
emmin ohjelmoidun alimman lämpötilan mukaan. Näyttö 
vilkkuu osoittaen pitkäaikaista sähkökatkosta. Säästöläm-
pötilaohjelma on käynnistettävä uudestaan.
Säästölämpötilan nopea käynnistys
Säästölämpötilan yötoiminto käynnistetään painamalla 
yölämpötilan -näppäintä. Säästölämpötilan päivätoi-
minto käynnistetään painamalla -näppäintä. Lämpötila 
laskee halutulle tasolle valitulla jaksolla. Ohjelma toistuu 
samaan aikaan joka viikko.

Toimistotoiminto (OF)
Termostaatti soveltuu käyttöön toimistoissa tai vastaavissa 
käyttökohteissa. Toimistotoiminto (OF) valitaan yleensä 
yöksi ja viikonlopuksi.
Lapsilukko
Termostaatti voidaan lukita tahattomalta käytöltä paina-
malla yhtä aikaa sekä  - että -näppäintä ja pitämällä 
näppäimiä alhaalla kunnes näytössä näkyy kaksi viivaa - - . 
Lapsilukko voidaan avata samalla tavalla.

Lämpötilan tilapäinen yliohjaus säästölämpötila-
jakson aikana
Käynnissä olevan säästölämpötilajakson aikana voit joka 
tapauksessa valita haluamasi lämpötilan sen tallentumatta 
muistiin. Valitsemasi lämpötila on tällöin voimassa aino-
astaan jakson loppuun asti.

Ajastuksen tai lämpötilan muuttaminen säästöläm-
pötilajakson aikana
Säästölämpötilajakson ajastusta ja lämpötilaa voi muuttaa 
ainoastaan käynnistämällä säästölämpötilaohjelma 
uudelleen.

Säästölämpötilaohjelman poistaminen pysyvästi
Säästölämpötilan poistamiseksi paina ja pidä alhaalla  
(yötoiminto) -näppäintä tai  (päivätoiminto) -näppäintä 
kunnes vastaava LED-valo sammuu kokonaan. Office-
toiminnossa on painettava -näppäintä kunnes vastaava 
LED-valo sammuu kokonaan.
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Tehdasasetusten palauttaminen
Aloita katkaisemalla virta pääkytkimestä (OFF). Paina 

-näppäintä ja pidä sitä alhaalla ja käynnistä lämmitin 
uudelleen pääkytkimestä. Pidä edelleenkin -näppäintä 
alhaalla noin 20 sekunnin ajan kunnes näytössä vilkkuu 
kirjaimet rE. Vapauta sen jälkeen -näppäin, ja jonkin 
ajan kuluttua näytössä näkyy 20 astetta. Kalibrointi on 
nolla tehdasasetusten palauttamisen jälkeen. 
Kalibrointi pysyy aktiivisena myös pitkien sähkökatkosten 
jälkeen.

Säästölämpötilan osoitin
Aktiivisen säästölämpötilajakson aikana - tai -valo 
vilkkuu hitaasti. Jos LED-valo palaa jatkuvana, se mer-
kitsee, että säästölämpötila ei sillä hetkellä ole aktiivinen, 
mutta alkaa säädettyyn aikaan illalla.

Kalibrointi (varmistaa, että lämmittimen osoittama läm-
pötila on sama kuin todellinen, mitattu huonelämpötila)
Jos asetuslämpötila ja huoneen tämänhetkinen lämpötila 
eivät vastaa toisiaan, termostaatti voidaan kalibroida.
Huom! Kalibroinnin onnistuminen on riippuvainen siitä, 
että lämmittimen termostaatti ohjaa huonelämpötilaa. 
Tämä näkyy siitä, että punainen LED-valo syttyy ja 
sammuu säännöllisin väliajoin. Aseta tarvittaessa termos-
taatti alemmalle tai ylemmälle lämpötilalle lämmittimen 
aktivoimiseksi. 
Anna tämän jälkeen lämmittimen toimia ensin jatkuvas-
ti samalla lämpötilalla, mieluiten vähintään 24 tunnin 
ajan, ja sulje kaikki ovet ja ikkunat. Näin varmistat, että 
termostaatti säätelee huonelämpötilaa itsenäisesti.
Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla ja paina samalla 

-näppäintä yhden kerran (vain lyhyt painallus). Vapauta
-näppäin.

ºC vilkkuu näytössä 3 kertaa ja sen jälkeen näytössä 
näkyy haluttu lämpötila. Paina joko - tai -näppäin-
tä kunnes näytössä näkyy sama lämpötila kuin mitattu 
huonelämpötila. Tallenna valinta painamalla -näppäintä 
(vain lyhyt painallus).
Nyt termostaatti osoittaa taas säädettyä lämpötilaa, ja 
jonkin ajan kuluttua tämä on identtinen todellisen, mitatun 
lämpötilan kanssa. Kalibrointi joudutaan ehkä toistamaan, 
jotta säädetty ja todellinen lämpötila vastaisivat täysin 
toisiaan.



NP A B C L

NP 04 148 202 123 474

NP 06 203 202 184 589

NP 08 212 302 190 704

NP 10 241 302 219 762

NP 12 174 605 155 934

NP 14 230 605 214 1042

NP 20 405 605 384 1394

NL A B C L

NL 04 139 300 211 650

NL 06 320 300 250 870

NL 08 264 600 186 1050

NL 10 379 600 301 1280

NL 12 440 600 412 1450

NL 15 263 1200 287 1750

2

5 6

31

7 8

≥50≥50

L

C

NP

NL

OBS!
10 cm

OBS!
>10 cm

B A

370
≥570

≥150

≥50

≥50

230V, 50Hz, IP20

Art.nr. 62235

≥1
50

37
0

≥
57

0

≥
50

≥1
60

≥
24

0

10
7

17
0

93

≥50

90

≥50

≥60≥50
10

L

C B A

200
≥400

≥150

≥1
50

20
0

≥
40

0

≥
27

5

11
5

75

1

4

90




