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1. Om denne vejledning
Læs denne vejledning grundigt, inden energispareren tages i brug. Vejledningen 
indeholder mange anvisninger på korrekt anvendelse af apparatet. Følg især sik-
kerhedsanvisningerne. Gem vejledningen; De kan få brug for den senere. Hvis ap-
paratet overlades til andre personer, skal denne betjeningsvejledning følge med.

Anvendte symboler:

Advarsel! Markerer en risiko.

Bemærk. Afsnittet indeholder vigtige supplerende oplysninger.

2. Leverede dele
1x radiatortermostat, 1x adapter Danfoss RA, 1x støttering, 1x møtrik 
M4, 1x cylindertopskrue M4 x 12, 2x 1,5 V Mignon/LR6/AA, 1x betjeningsvejledning

3. Betjening og display
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A Omløbermøtrik til montering på varmeventilen
B Indstillede reguleringstidspunkter i ugeprogrammet
C ( ) sænknings-/komforttemperatur, ( ) åbent-vindue-funktion, (Manu) ma-

nuel drift, (Auto) automatisk drift
D  ( ) Feriefunktion, ugdag, ( ) symbol for tomt batteri
E Mode-/Menu-knap: Skift mellem automatisk drift, manuel drift og feriefunktion 

3 sekunder)
F Indstillingshjul: Sådan foretages indstillinger: f.eks. temperatur (drej på indstil-

lingshjulet), aktivering af boost-funktion og bekræftelse eller lagring af indstil-
linger i menuen (tryk kortvarigt på indstillingshjulet)

G -knap: Omstilling fra sænknings- til komforttemperatur og omvendt
H Temperaturvisning, tids-/datovisning, menupunkter, funktioner

4. Generel funktion
Radiatortermostat model N tidsstyrer reguleringen af rumtemperaturen. Apparatet 
indstilles let til den ønskede temperatur via forhåndsprogrammerede eller individuelt 
valgte opvarmnings- og sænkningsfaser. Radiatortermostaten bevæger en ventil, 
som styrer varmetilførslen til radiatoren. Den programmerbare radiatortermostat 
passer til alle almindelige radiatorventiler og er nem at montere. Det er ikke nødven-
digt at tømme vandet ud af radiatoren eller at arbejde på varmesystemet. Den ekstra 
Boostfunktion giver mulighed for hurtig opvarmning af radiatoren på kort tid, ved at 
ventilen åbnes i 5 minutter. Derved føles det omgående behageligt varmt i rummet.

5. Sikkerhedsanvisninger
Energispareren er ikke legetøj; lad ikke børn lege med den.

Lad ikke emballagematerialet være uden opsyn; det kan bliver farligt legetøj 
for børn.

Energispareren må ikke åbnes; den indeholder ingen komponenter, som kan 
serviceres af brugeren. Hvis der opstår fejl, skal energispareren sendes til 
service.

6. Bortskaffelsesvejledning
Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald!

Elektronisk udstyr skal ifølge Direktivet vedrørende udtjent elektrisk og elek-
tronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for udtjent elek-
trisk og elektronisk udstyr!

CE-mærket er en godkendelse til fri varebevægelse, som udelukkende hen-
vender sig til myndighederne, ikke en garanti for produktets egenskaber.

batterierne til det lokale batteriindsamlingssted!

7. Isætning (udskiftning) af batterier
Apparatet leveres med isatte batterier. De skal blot fjerne den isolerende 
strimmel. 

Sådan udskiftes batterierne:
• -

ven på begge sider, og træk nedad.
• Sæt 2 nye batterier af typen LR6 (Mignon / AA) i batteri-

rummet, så polerne vender rigtigt.
• Sæt dækslet til batterirummet på igen, og lad det klikke 

på plads.

De nye alkalin-batteriers levetid er ca. 3 år. Batterisym-
bolet ( ) gør opmærksom på, at batterierne skal udskiftes. Vent ca. 1 mi-
nut med at sætte de nye batterier i, når du har taget de gamle ud. Der kan 
ikke anvendes genopladelige batterier.

Normale batterier må aldrig oplades. De kan eksplodere. Batterier må ikke 
kastes på ilden! Batterierne må ikke kortsluttes!

8. Indstilling af dato og klokkeslæt
Når der er sat batterier i, hentes dato og klokkeslæt automatisk efter en kort visning 

• Indstil året, måneden, dagen, timen og minuttet med indstillingshjulet og bekræft 
med ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet (F).

Dato og klokkeslæt kan også indstilles senere i menuen under "DAT".

Under indtastningen af dato og klokkeslæt kører motoren styrestiften tilbage.
• Visningen „INS“ med drejende „ “ angiver, at motoren stadig kører tilbage. Så 

snart radiatortermostat kan monteres på ventilen, står der kun “INS“ på displayet.
• Ugeprogrammet og andre indstillinger kan tilpasses før monteringen. Tryk på 

-
tel "11. Indstilling af ugeprogram".

• Når programmeringen er afsluttet, står der igen „INS“ i displayet, og monterin-
gen kan udføres.

9. Montering på radiatoren
Monteringen af den programmerbare radiatortermostat er nem, og den kan udføres, 
uden at det er nødvendigt at lukke vandet ud eller at foretage indgreb i varmesyste-
met. Der kræves ikke specialværktøj, og det er ikke nødvendigt at slukke for varmen. 
Omløbermøtrikken, som er anbragt på den programmerbare radiatortermostat, 
kan anvendes universelt og uden tilbehør til alle kendteste ventiler med gevind-
målet M30 x 1,5 mm.
Med adapter kan de programmerbare radiatortermostater monteres på radiator-
ventiler til Danfoss RA.

• Stil termostathovedet på maksimumværdien (mod urets retning). Termostatho-
vedet presser nu ikke længere mod ventilspindlen og kan lettere afmonteres.

• Fjern det gamle termostathoved. Sæt om nødvendigt den medfølgende adapter 
på. Derefter starter et adapteringsforløb (se kapitlet "10". Adapteringsforløb").

9.1. Adapter til Danfoss
Den medfølgende adapter (RA) kan anvendes ved montering på ventiler fra Dan-
foss. Ventillegemerne fra Danfoss har lange indsnit hele vejen rundt (K), som be-
tyder, at adapteren sidder bed-re på efter påsætning.

Læg eventuelt den medfølgende støttering (I -
ringen.

Sørg for, at tapperne inden i adapteren (J) har samme position som indsnit-
tene (K) på ventilen ved monteringen. Sæt adapteren, der passer til ventilen, 
helt på.

monteringen!

I

10. Adapteringsforløb
Efter indsætning af batterierne kører motoren først tilbage, og imens vises „INS“ og 
aktivitetssymbolet ( ). Så snart der står „INS“ uden aktivitetssymbolet ( ) i dis-
playet, kan den programmerbare radiatortermostat monteres. Derefter udføres der 
et adapteringsforløb („AdA“), så radiatortermostaten tilpasses ventilen.

• Sæt den programmerbare radiatortermostat på ventilen.
• Stram omløbermøtrikken, så den sidder fast.
• Tryk på indstillingshjulet, hvis der står „INS“ i displayet.

Radiatortermostat udfører et adapteringsforløb. Samtidig vises „AdA“ og aktivitets-
symbolet ( ) i displayet, og betjening er ikke mulig under dette forløb.

Hvis adapteringsforløbet er startet før monteringen, skal der trykkes kortva-
rigt på justeringshjulet for at køre motoren tilbage til positionen "INS". Hvis 
der vises en fejlmelding (F1, F2, F3), skal du trykke på indstillingshjul, hvor-
efter motoren kører tilbage til positionen „INS“.

11. Indstilling af ugeprogram
I ugeprogrammet er der mulighed for at vælge op til 3 varmefaser separat for hver 
ugedag (7 reguleringstidspunkter). Programmeringen foretages for de udvalgte 
dage, og der skal gemmes temperaturer fra et tidsrum fra 00:00 til 23:59.

• Tryk på Mode/Menu-tasten i mere end 3 sekunder. I displayet vises „PRO“. Be-
kræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet.

• I displayet vises „DAY“. Ved hjælp af indstillingshjulet kan man vælge en enkelt 
ugedag, alle hverdage, weekend eller hele ugen.

• Bekræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet. 
• Det første reguleringstidspunkt vises (0:00), det kan ikke ændres. Desuden vi-

ses varmetider som bjælker. 
• Bekræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet.
• Derefter kan temperaturen, som ønskes fra kl. 0:00, ind-stilles. 
• Bekræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet.
• Næste reguleringstidspunkt vises. Det kan indstilles individuelt. 
• Vælg derefter den temperatur, der skal gælde fra det ønskede klokkeslæt.
• Dette forløb kan gentages, indtil de øvrige ønskede temperaturer er gemt for tids-

rummet fra kl. 0:00 til 23:59.
• Når alle 7 reguleringstidspunkter er angivet, vises 23:59 som sluttidspunkt til 

bekræftelse.

I auto-modus kan temperaturen ændres efter ønske med indstillingshjulet. 
Den ændrede temperatur bevares så ind-til det næste reguleringstidspunkt.

11.1 Ugeprogram: Eksempel
Med den programmerbare radiatortermostat kan du gemme op til 3 varmetider for 
hver ugedag (7 reguleringstidspunkter) med individuel temperaturfastsættelse. 
Ved levering er energispareren indstillet til to varmeperioder, som er ens for alle 
ugens dage: fra 6:00 til 9:00 og fra 17:00 til 23:00:

fra kl. 00:00  til 06:00 17.0 °C 
fra kl. 06:00  til 09:00 21.0 °C
fra kl. 09:00  til 17:00 17.0 °C
fra kl. 17:00  til 23:00 21.0 °C
fra kl. 23:00  til 23:59 17.0 °C

Displayet viser bjælker for reguleringsperioder for hvert andet tidsinterval. 
Displayet viser kun bjælker for intervallerne 6:00 til 9:00 og 17:00 til 23:00.

12. Displayet under normal drift
Under normal drift vises reguleringsperioder, driftsform, indstillet temperatur samt 
ugedag.
Bjælkerne for ugeprogrammets reguleringsperioder vises for 
hver tandet tidsinterval. (se afsnittet "11.1 Ugeprogram: Ek-
sempel").

13. Boost-funktion
Boost-funktionen udnytter menneskets varmefornemmelse. Ved aktivering åbnes 
varmeventilen straks på 80 % i 5 minutter (standardindstilling). Opvarmningen af 
rummet varer mere end 5 minutter, men varmen, der afgives fra radiatoren, kan 
straks mærkes. Hvis du kommer tidligt hjem og hurtigt vil have det varmere, el-
ler hvis du ønsker ekstra varme i badet om morgenen, hjælper Boost-funktionen.

• Tryk på indstillingshjulet for aktivering af boost-funktionen.
• Den resterende funktionstid nedtælles sekund for sekund (“B299“ til “B000“).
• Når de 5 minutter er gået, skifter radiatortermostat til den tilstand, der før var ak-

tiv (Auto/Manu), med den tidligere indstillede temperatur.
• Ved hjælp af indstillingshjulet kan funktionen til enhver tid deaktiveres, før tiden 

er udløbet.

Boost-funktionen har ingen umiddelbar effekt, hvis radiatoren er dækket til 
(f.eks. med en sofa). Åbent-vindue-funktion er deaktiveret, når boost-funkti-
onen er aktiv.

14. Indstilling af feriefunktion
Hvis der skal holdes en fast temperatur i løbet af ferietiden eller en fest, kan ferie-
funktionen bruges.
• Tryk kort på Mode/Menu-tasten, indtil kuffertsymbolet ( ) vises i displayet.
• Indstil klokkeslættet, som angiver, hvor lang tid temperaturen skal holdes. Be-

kræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet.
• Indstil derefter datoen med indstillingshjulet, og bekræft ved at trykke kortvarigt 

på justeringshjulet.
• Indstil temperaturen med indstillingshjulet, og bekræft ved at trykke kortvarigt på 

justeringshjulet. Visningen blinker som bekræftelse.

Den indstillede temperatur holdes indtil det valgte tidspunkt. Derefter går radiator-
termostat over på auto-modus.

15. Komfort- og sænkningstemperatur
Ved hjælp af komfort-/sænkningsknappen ( ) skiftes der nemt og bekvemt mel-
lem disse to temperaturer. Som standard er den på 21.0 °C (komforttemperatur) og 
17.0 °C (sænkningstemperatur). Den kan indstilles på følgende måde:
• Tryk på Komfort- / sænkningstasten ( ) i mere end 3 sekunder.
• I displayet vises solsymbolet ( ) og den aktuelt gemte komforttemperatur.
• Temperaturen ændres med indstillingshjulet og bekræft ved at trykke kortvarigt 

på justeringshjulet.
• I displayet vises månesymbolet ( ) og sænkningstemperaturen.
• Temperaturen ændres med indstillingshjulet og bekræft ved at trykke kortvarigt 

på justeringshjulet.

Temperaturen kan også til enhver tid ændres under Auto-drift ved hjælp af knap-
pen. I så fald holdes temperaturen til programmets næste reguleringstidspunkt.

16. Visning af ventilstilling
Ventilens aktuelle stilling kan hentes. Gør sådan:
• Tryk på Mode/Menu-tasten i mere end 3 sekunder.
• Vælg menupunktet "POS" ved hjælp af indstillingshjulet.
• Bekræft valget ved at trykke kortvarigt på hjulet.
• Displayet viser motorens aktuelle position.

17. Børnesikring/spærring
Betjeningen af termostaten kan spærres.
• Tryk kort på tasterne Mode/Menu og  samtidig for at aktivere / deaktivere be-

tjeningsspærren.
• Efter aktivering vises „LOC“ i displayet.
• Tryk på begge taster igen for at deaktivere betjeningsspærren.

18. Aktivering af varmepause (skåner batterierne)
Hvis varmen er slået fra om sommeren, er det muligt at skåne batterierne. Ventilen 
åbnes helt. Derefter gennemføres kalkbeskyttelsesproceduren.
Gå frem på følgende måde for at aktivere varmepausen:
• Drej indstillingshjulet i manuel drift (Manu) så langt til højre, at „On“ vises i displayet.
• Forlad den manuelle drift (Manu) for at afslutte, eller drej indstillingshjulet til venstre.

19. Indstilling af antifrostdrift
Hvis et af rummene ikke skal varmes op, kan ventilen lukkes. 
• Drej indstillingshjulet i manuel drift (Manu) så langt til venstre, at „OFF“ vises i 

displayet.

Ventilen åbnes kun ved frostrisiko. Derefter gennemføres kalkbeskyttelsespro-
ceduren.
• Forlad den manuelle drift (Manu) for at afslutte, eller drej indstillingshjulet til højre.

20. Omstilling mellem sommer- og vintertid.
Automatisk omstilling af radiatortermostaten mellem sommer- og vintertid kan akti-
veres eller deaktiveres. Ved leveringen er automatisk omstilling aktiveret.
• Tryk på Mode/Menu-tasten i mere end 3 sekunder.
• Vælg menupunktet „DST“ med indstillingshjulet.
• Bekræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet. 
• Vælg funktionen "ON" (automatisk omstilling aktiveret) eller "OFF" (automatisk 

omstilling deaktiveret) ved hjælp af indstillingshjulet.
• Bekræft valget ved at trykke kortvarigt på hjulet. 

21. Udluftningsfunktion
Radiatortermostat registrerer automatisk, at rummet udluftes, hvis temperaturen 
falder voldsomt. For at spare varmeudgifter reguleres temperaturen ned i et be-
stemt tidsrum (15 minutter som standard). Imens vises udluftningssymbolet ( ) 
på displayet.

• Tryk på Mode/Menu-tasten i mere end 3 sekunder.
• Vælg menupunktet "AER" ved hjælp af indstillingshjulet, og bekræft ved at trykke 

kortvarigt på hjulet.
• Temperaturen og tiden kan indstilles med indstillingshjulet. Funktionen deaktive-

res ved at vælge "0" for tidsrum.

22. Indstilling af offset-temperatur
Da temperaturen måles på radiatoren, kan det være koldere eller varmere et andet 
sted i rummet. For at udligne dette, kan der vælges et temperatur-offset på ±3.5 
°C. Hvis der fx måles 18 °C 
i stedet for de indstillede 20 °C, skal der indstilles til et offset på -2,0 °C.
Gå frem på følgende måde for at indstille udligningstemperaturen:
• Tryk på Mode/Menu-tasten i mere end 3 sekunder.
• Vælg menupunktet "TOF" ved hjælp af indstillingshjulet, og bekræft ved at trykke 

kortvarigt på hjulet. 
• Drej indstillingshjulet, indtil den ønskede temperatur vises. 
• Bekræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet.

23. Gendannelse af fabriksindstillinger
Radiatortermostat tilstand ved levering kan gendannes manuelt. Det bevirker, at 
alle indstillinger, som er foretaget, går tabt.
Gå frem på følgende måde:
• Tryk på Mode/Menu-tasten i mere end 3 sekunder.
• Vælg menupunktet "RES" ved hjælp af indstillingshjulet, og bekræft ved at trykke 

kortvarigt på hjulet.
• Derefter vises „CFM“ i displayet.
• Bekræft ved at trykke kortvarigt på justeringshjulet. 

24. Tilsigtet anvendelse
Den programmerbare radiatortermostat bruges til regulering af en almindelige ra-
diatorventil. Energispareren er kun beregnet til indendørs anvendelse og skal be-
skyttes mod fugt og direkte sol- og varmepåvirkning.
Al anvendelse, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning er ikke tilsigtet an-
vendelse og medfører, at producentens garanti og ansvar bortfalder. Dette gælder 
også for ombygninger og ændringer. Udstyret er udelukkende beregnet til privat 
anvendelse.

25. Fejlafhjælpning og service

Fejlkode på 
displayet Problem Afhjælpning

Batteri symbol
( ) Batteriydelse for lav Udskift batterier

F1 Ventilmekanisme træg Test installationen
Kontroller varmeventilen.

F2 Indstillingsområdet er for 
stort

Kontrollér, at radiatortermostaten 
er fastgjort korrekt

F3 Indstillingsområdet er for 
lille Kontroller varmeventilen.

For at beskytte ventilen mod tilkalkning udfører den programmerbare radia-
tortermostat et afkalkningsforløb en gang om ugen om lørdagen kl. 12:00. 
Samtidig vises „CAL“ i displayet.

26. Tekniske egenskaber
Kort beskrivelse af apparatet: CC-RT-N-NSH
Forsyningsspænding:  2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Strømforbrug:  100 mA maks.
Batterilevetid:  3 år (typ.)
Beskyttelsesklasse:  IP20
Forureningsgrad:  2
Omgivelsestemperatur:  0 til 50 °C

  90 °C (ved radiatoren)
LCD:  85 segmenter
Tilslutning:  M30 x 1,5 mm
Funktion:  Type 1
Lineær vandring:  4,3 mm
Dimensioner (b x h x d):  55 x 60 x 102 mm
Vægt:  160 g (inklusive batterier)
 
Ret til tekniske forbedringer forbeholdes.
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