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1. Informatsioon juhendi kohta 

Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt kasutusjuhendiga. Hoidke juhend 
alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  

 
Kasutatavad sümbolid: 

 Tähelepanu! Ohtlik! 

      Märkus. Oluline lisainformatsioon.   

 
2. Pakend sisaldab 

1x Radiaatoritermostaat; 1x Adapter Danfoss RA; 1x Tugirõngas; 1x Mutter M4; 
1x Silinderpea kruvi M4 x 12;  2x 1.5 V mignon/LR/AA; 1x Kasutusjuhend 

 

9. Radiaatorile paigaldamine 

Seadme paigaldamine radiaatorile on lihtne ning see ei vaja vee eemaldamist ega 
soojussüsteemi muutmist. Soojendust ei pea välja lülitama ning tööriistad ei ole 
vajalikud.      
Seadme küljes asuv kinnitusmutter on lihtsaltkasutatav ning sobib enamikule 
levinumatele ventiilidele, keerme suurusega M30 x 1.5 mm. 
Kaasasoleva adapteriga saab seadme kinnitada ka radiaatori Danfoss RA tüüpi 
ventiilile.  

 
• Keerake termostaadi ketas maksimumväärtusele (vastupäeva). Ketas ei suru 

siis klapivõlli vastu ja nii on seda lihtsam eemaldada.  
• Nüüd eemaldage termostaadi ketas. Vajadusel kinnitage kaasasolev adapter. 

Nüüd on võimalik teostada seadistus (vt punkt 10).  
 

9.1. Danfoss adapter 

Kaasasolev adapter (RA) on vajalik seadme kinnitamiseks Danfoss ventiilile. 
Danfoss ventiilil on ümber sälgud (K) mis kindlustavad adapteri korrektse asendi.  

 
Vajadusel paigaldage enne radiaatorile kinnitamist termostaadile 
kaasasolev tugirõngas (I). 

 
Kontrollige paigaldamise ajal, et adapteri viigid (J) oleks kohakuti ventiili 
sälkudega (K). Kontrollige et adapter oleks korrektselt kinnitunud.  

 
Ärge jätke sõrmi kinnitatavate osade vahele!  

K 

 

15. Öko- ja tavatemperatuur 

Öko- ja tavatemperatuuri nupp                       muudab vastavate reziimide vahel 
liikumise lihtsaks. Algseadetes on määratud tavatemperatuuriks 21.0 °C ning 
ökotemperatuuriks 17.0 °C. Neid temperatuure on võimalik muuta järgnevalt: 
• Vajutage ja hoidke öko/tavatemperatuuri nuppu ( ) vähemalt 3 sekundit. 
• Ekraanile kuvatakse päikese sümbol ( ) ning hetkelsalvestatud 

tavatemperatuur.  
• Määrake temperatuur, kasutades navigatsiooninuppu ning kinnitage seade 

vajutades lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Ekraanile kuvatakse kuu sümbol ( )  ning hetkelsalvestatud ökotemperatuur.  
• Määrake temperatuur, kasutades navigatsiooninuppu ning kinnitage seade 

vajutades lühidalt navigatsiooninuppu.  
 

Ka automaatreziimil saab temperatuuri igal ajal nuppu vajutades muuta. 
Temperatuur jääb seejärel samaks kuni järgmise programmimuutuseni.  

 

 
Ventiili asendi kuvamiseks ekraanile: 
• Vajutage Mode/Menu nuppu vähemalt 3 sekundit. 
• Valige navigatsiooninupuga menüüvalik "POS". 
• Vajutage kinnituseks lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Ekraanile kuvatakse ventiili hetkeolek.  

 
17. Lapselukk 

Seadme kasutamise lukustamiseks:  
• Kasutuslukustuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage samaaegselt 

Mode/Menu nuppu ja    nuppu.  
• Lukustuse puhul kuvatakse ekraanile „LOC“. 
• Lukustuse välja lülitamiseks vajutage uuesti samaaegselt mõlemat nuppu.  

 

 
Patareide kasutusaega saab pikendada, lülitades seadme suveperioodiks välja. 
Selleks tuleb ventiil täielikult avada. Lubjakivi vastane kaitse toimib edasi.  
Pausi aktiveerimiseks:  
• Keerake navigatsiooninupp manuaalreziimil (manu), paremale poole, niikaua 

kuni ekraanile kuvatakse „ON“. 
• Reziimi lõpetamiseks väljuge (manu) reziimist, või keerake navigatsiooninuppu 

vasakule.  
 

 
Kui ruumi ei soojendata võib ventiili sulgeda. 

I 
J • Keerake navigatsiooninupp manuaalreziimil (manu) vasakule niikaua kuni 

ekraanile kuvatakse „OFF“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Ühendusmutter kinnitamiseks kütteregulaatorile. 
B Programmeeritud küttefaaside tulpdiagramm. 
C ( ) Öko/tavatemperatuur, ( ) Avatud akna funktsioon, (Manu) 

Manuaalreziim, (Auto) Automaatreziim. 
D ( ) Puhkusefunktsioon, nädalapäev, ( ) Patarei tühjenemise näit. 
E Mode/Menu nupp: vajutage lühidalt automaatreziimi, manuaalreziimi ja 

puhkusefunktsiooni reziimide vahel liikumiseks; vajutage vähemalt 3 sekundi 
jooksul konfiguratsioonimenüü avamiseks.  

F Navigatsiooninupp: seadete, näiteks temperatuuri, muutmiseks. Boost 
funktsiooni aktiveerimiseks ning menüüseadete 
kinnitamiseks/salvestamiseks (vajutage lühidalt).  

G     nupp: liikumiseks öko ja tavatemperatuuride vahel.  
H   Ekraanikuva: temperatuur, kellaaeg ja kuupäev, menüüvalikud, funktsioonid.  

 

 
Seade võimaldab mugavalt toatemperatuuri reguleerida. Kasutada saab 
eelprogrammeeritud või määratavaid seadeid. Seade liigutab ventiili, kontrollides 
radiaatorisse jõudva soojuse voolu. Termostaat on lihtsalt paigaldatav ning sobib 
kõigile tavapärastele radiaatoriventiilidele – ilma et peaksite vett eemaldama või 
küttesüsteemi muutma. Boost funktsiooniga on võimalik kiire lühiaegne radiaatori 
soojendamine, avades ventiili viieks minutiks.  

 

 
 

Hoidke pakkematerjal eemal väikelaste käeulatusest.  
 

Ärge avage seadet. Ärge üritage seda iseseisvalt parandada.  
 

 
6. Keskkonnakaitse 

Ärge visake seadet prügikonteinerisse.  
 
Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige 
need vastavatesse kogumispunktidesse.  
 

 
 

 
  

 
7. Patareide sisestamine 

Seadet ostes on sellesse juba patareid sisestatud. Eemaldage patareidelt 
isolatsioonriba.  

 
Patareide vahetamine:  
• Vajutage sõrmedega mõlemalt poolt patareipesa kaanele 

ning eemaldage kaas, surudes seda allapoole.  
• Eemaldage vanad ning sisestage 2 uut LR6 

(mignon/AA) patareid. Kontrollige et sisestaksite 
patareid õigetpidi.   

• Kinnitage patareipesa kaas tagasi kohale. 

Uute alkaline patareide kasutusiga on ca 3 aastat.  
Ekraanile kuvatakse                      patareisümbol, kui patareid vajavad 
vahetamist. Peale vanade patareide eemaldamist oodake ca 1 minut, enne 
kui sisestate uued patareid. Seadmega ei saa kasutada laetavaid patareisid.  

Ärge laadige kunagi tavapatareisid, need võivad lõhkeda! Ärge visake 
patareisid tulle, ärge tekitage neis lühist.  

 

 
Peale patareide sisestamist kuvatakse ekraanile hetkeks tarkvaraversiooni 
number ning seejärel kuupäeva ja kellaaja määramise menüü.  
• Määrake aasta, kuu, päev, tunnid ja minutid, kasutades navigatsiooninuppu (F). 

Seadete kinnitamiseks vajutage navigatsiooninuppu lühidalt.  
 

Menüü kaudu saab ajaseadeid määrata valikus "DAT". 
 

 
• Kui kuvatakse "InS" ning tegevussümbol " " , on seadistamine veel aktiivne. 

Kui ekraanile kuvatakse ainult „INS“, on termostaat ventiilile paigaldamiseks 
valmis.  

• Nädala programmi ja muud seaded võib määrata enne seadme paigaldamist. 
Vajutage menüüseadete avamiseks ajal kui ekraanil kuvatakse “INS” 
Mode/Menu nuppu. Lisainfo punktis 11.  

• Kui programmeerimine on lõpetatud ja ekraanil kuvatakse taas “INS”, on 
seade paigaldamiseks valmis.  

 

 
Peale patareide sisestamist mootor seadistub, ekraanile kuvatakse “INS” ning 
aktiivsussümbol ( ). Kui "InS" kuvatakse ilma aktiivsussümbolita ( ), on 
termostaat radiaatorile kinnitamiseks valmis. Sellele järgneb seadistus ("AdA"), 
termostaadi ventiiliga kohandamiseks.  

 
• Kinnitage termostaat ventiilile. 
• Pingutage ühendusmutrit. 
• Kui ekraanil kuvatakse "InS", vajutage lühidalt navigatsiooninuppu. 

 
Termostaat teostab nüüd kohandumise (“AdA”) ning ekraanil kuvatakse sel ajal 
aktiivsussümbol ( ) Aktiivsussümboli kuvamise ajal ei ole seadme kasutamine 
võimalik.  

 
Kui kohandamine on teostatud enne ventiilile kinnitamist, vajutage lühidalt 
navigatsiooninuppu, mootor liigub “INS" positsioonile. Kui kuvatakse 
veateade (F1, F2, F3), liigub mootor samuti tagasi „INS“ positsioonile. 

 

 
Nädala programmis saab igale nädalapäevale eraldi määrata kuni 3 
soojendusfaasi (7 muudetavat seadet). Programmeerimine toimib valitud 
päevadele, seetõttu tuleb määrata kogu ajaperiood vahemikus 00:00 - 23:59. 

 
• Vajutage Mode/Menu nuppu vähemalt 3 sekundit. Ekraanile kuvatakse „PRO“. 

Vajutage kinnitamiseks lühidalt navigatsiooninuppu. 
• „DAY“ kuvatakse ekraanile. Kasutage ühe päeva, kõigi tööpäevade, 

nädalavahetuse või kogu nädala valimiseks navigatsiooninuppu.  
• Kinnitamiseks vajutage lühidalt navigatsiooninuppu. 
• Kuvatakse esimene vahetusaeg (0:00), seda muuta ei saa. Soojendusajad 

kuvatakse ka diagrammina.  
• Kinnitamiseks vajutage lühidalt navigatsiooninuppu. 
• Määrake soovitud temperatuur alates kell 0:00. 
• Kinnitamiseks vajutage lühidalt navigatsiooninuppu. 
• Kuvatakse järgmine muutmisaeg, mis on muudetav.  
• Lõpetuseks määrake valitud ajaks temperatuur.  
• Korrake kuni kõik soovitud temperatuurid ajavahemikuks 0:00 - 23:59 on 

salvestatud.  
• Kui kõik 7 muudetavat ajapunkti on määratud, kuvatakse kinnitamiseks viimane 

ajapunkt 23:59. 
 

Automaatreziimil saab temperatuuri muuta igal ajal, kasutades 
navigatsiooninuppu. Muudetud temperatuur toimib kuni järgmise ajapunktini 
kus temperatuuriprogramm muutub.  

 
11.1 Nädalaprogramm, näidis 

Igaks nädalapäevaks saab määrata 3 soojendusfaasi (7 muutuvat seadet) 
individuaalsete temperatuuriseadetega.  
Kaks faasi, 6:00 - 9:00 ning 17:00 - 23:00, kõigiks nädalapäevadeks, on määratud 
tehase algseadetega: 

 
Kell 00:00 -  06:00    17.0 °C 
Kell 06:00 -  09:00    21.0 °C 
Kell 09:00 -  17:00    17.0 °C 
Kell 17:00 -  23:00    21.0 °C 
Kell 23:00 -  23:59    17.0 °C 

Graafikul kuvatakse intervallina iga teine aeg, käesolevas näidises 
kuvatakse tulpadena intervallid kell 06:00 - 09:00 ja 17:00 - 23:00. 

 

 
Tavareziimil kuvatakse lülitusaja perioodid, tööreziim, määratud temperatuur ja 
nädalapäev.  
Tulpdiagramm kuvab nädala programmis lülitusperioode 
intervalliga üle ühe.  
 

 

 
Boost funktsiooniga avatakse soojusventiil koheselt 80 % viieks minutiks. Ruumi 
soojendamine kestab ajaliselt kauem kuid efekt on koheselt tuntav. Näiteks kui 
saabute koju varem kui tavaliselt või vajate hommikul veidi ekstrasoojust, saate 
boost funktsiooniga ruumi koheselt soojendada.  

 
• Vajutage boost nupu aktiveerimiseks lühidalt navigatsiooninuppu. 
• Ajaloendur kuvatakse ekraanil sekundites ("B299" kuni "B000"). 
• 5 minuti möödudes pöördub seade tagasi reziimi ja temperatuurile, mis oli 

aktiivne boost reziimi käivitamise ajal.  
• Boost funktsiooni katkestamiseks vajutage funktsiooni töötamise ajal uuesti 

funktsiooninuppu.  
 

Boost funktsiooni efektiivsus on väiksem kui radiaator on kaetud või varjatud 
(näiteks diivani taga). Boost funktsiooni aktiivsuse ajal on avatud akna 
funktsioon deaktiveeritud.  

 
14. Puhkusefunktsioon 

Kui soovite säilitada fikseeritud temperatuuri teatud ajaperioodi jooksul, näiteks 
puhkuse või peo ajaks, saab selleks kasutada seadme puhkusefunktsiooni.   
• Vajutage Mode/Menu nuppu lühidalt mitu korda, kuni ekraanile kuvatakse ( ). 
• Määrake aeg mille jooksul temperatuur ei muutu, kasutades 

navigatsiooninuppu, ning kinnitage valik, vajutades lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Määrake kuupäev ja vajutage kinnituseks lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Määrake temperatuur ja vajutage kinnitamiseks lühidalt navigatsiooninuppu. 

Ekraan vilgub kinnituseks.  
 

Määratud temperatuuri hoitakse kuni määratud aja lõppemiseni. Seejärel lülitub 
termostaat tagasi automaatreziimile.  

 
Ventiil avatakse ainult külmumisohu puhul. Lubjakivi vastane kaitse toimib edasi.  
• Reziimi lõpetamiseks väljuge (manu) reziimist või keerake navigatsiooninuppu.  

 

 
Automaatse lülitumise suve- ja talveajale saab aktiveerida ja deaktiveerida. 
Tehase algseadetes on lülitus aktiveeritud.  
• Vajutage Mode/Menu nuppu vähemalt 3 sekundit.  
• Valige menüüvalik „DST“, kasutades navigatsiooninuppu.  
• Kinnitage valik vajutades lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Automaatse ajalülituse aktiveerimiseks valige „ON“,  deaktiveerimiseks „OFF“. 
• Valiku kinnitamiseks vajutage lühidalt navigatsiooninuppu.  

 

 
Järsult alaneva temperatuuri puhul tuvastab seade automaatselt et ruumi 
õhutatakse. Küttekulu kokkuhoiuks reguleeritakse temperatuur madalamaks 
(tehase algseadetes on määratud ajaks 15min). Kui funktsioon on aktiivne, 
kuvatakse ekraanile avatud akna sümbol ( ). Funktsiooni kasutamiseks:  
• Vajutage Mode/Menu nuppu vähemalt 3 sekundit. 
• Valige menüüvalik “AER", kasutades navigatsiooninuppu. Kinnitamiseks 

vajutage lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Määrake temperatuur ja aeg kasutades navigatsiooninuppu.  
• Funktsiooni lõpetamiseks määrake aja väärtuseks „0“. 

 

 
Kuna temperatuuri mõõdetakse radiaatori juures, võib ülejäänud ruumi osades 
temperatuur olla erinev. Selle kohandamiseks saab määrata ±3.5 °C 
kompenseerimise. Kui nominaaltemperatuur on määratud näiteks 20 °C kuid 
ruumis on ainult 18 °C, tuleb kompensatsiooniks määrata -2.0 °C. 
Määramiseks: 
• Vajutage Mode/Menu nuppu kauem kui 3 sekundit. 
• Valige menüüvalik "TOF", kasutades navigatsiooninuppu. Valiku kinnitamiseks 

vajutage lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Keerake navigatsiooninuppu kuni kuvatakse soovitud väärtus.  
• Valiku kinnitamiseks vajutage lühidalt navigatsiooninuppu.  

 
23. Tehaseseadete taastamine 

Tehaseseaded saab seadmes manuaalselt taastada. Kõik muudetud seaded 
taastakse nende algväärtusteks.  
Tehase algseadete taastamiseks:  
• Vajutage Mode/Menu nuppu vähemalt 3 sekundit.  
• Valige menüüvalik "RES", kasutades navigatsiooninuppu. Kinnitage valik 

vajutades lühidalt navigatsiooninuppu.  
• Ekraanile kuvatakse “CFM”. 
• Kinnitage valik, vajutades lühidalt navigatsiooninuppu.  

 

 
Kasutage seadet ainult siseruumides. Kaitske seadet niiskuse, tolmu, otsese 
päikesevalguse ja kuumusallikate eest.  
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult juhendis kirjeldatud viisil ning järgides 
kõiki ohutusnõudeid, vastasel juhul kaotab seadme garantii kehtivuse. Garantii 
kaotab kehtivuse kui seade on avatud või seda on mingil viisil muudetud.   

 
22. Veaotsing ja hooldus 

 

Error kood 
ekraanil 

Probleem Lahendus 

Patarei sümbol 
( ) Patarei tühjeneb Vahetage patareid 

F1 Ventiili ajam aeglane Kontrollige kinnitust, 
kontrollige ventiili 

F2 Reguleerimisvahemik
liiga lai 

Kontrollige termostaadi kinnitust 

F3 Reguleerimisvahemik 
liiga väike            Kontrollige ventiili 

Termostaat teostab kord nädalas, laupäeviti kell 12:00 katlakivieemalduse. 
Sel ajal kuvatakse ekraanile “CAL”.  

 

 
Seadme lühikirjeldus:  CC-RT-N 
Patareid: 2x 1.5 V LR6/Mignon/AA 
Voolutarbimine: 100 mA (max.) 
Patareide tööiga: 3 aastat (tavaliselt) 
Kaitseklass: IP20 
Saastusaste: 2 
Töötemperatuur: 0 - 50 °C 
Pinnatemperatuur: 90 °C (radiaatoril) 
LCD: 85 segmenti 
Ühendus: M30 x 1.5 mm 
Töömeetod: Tüüp 1 
Lineaarühendus: 4.3 mm 
Mõõtmed: 55 x 60 x 102 mm 

Kaal: 160 g (patareidega) 
 

 

26. Tehnilised andmed 

24. Kasutamistingimused 

Programmeeritav radiaatoritermostaat on seade ventiili kontrollimiseks. 
conventional radiator 

22. Temperatuurikompensatsioon 

21. Avatud akna funktsioon 

20. Suve- ja talveaja kasutamine 

13. Boost funktsioon  

12. Ekraanikuva tavareziimil 

11. Nädala programmi seadete määramine 

10. Seadistus 

8. Kuupäeva ja kellaaja määramine 

5. Ohutusnõuded 

Seade ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida. 

4. Funktsioonid 

19. Külmakaitsereziim 

18. Pausi aktiveerimine (patareide säästmine) 

16. Ventiili asendi kuvamine 

3. Kasutamine 

A 

B 

C 

D 
H 

E G 

F 
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