
EB-Therm 500

Program06:45

Just nu Om 0:15
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NAVODILA ZA UPORABO





Hvala, ker ste izbrali Ebeco. �elimo, da bi vam termostat EB-Therm 500 in enota za talno ogrevanje 
dobro slu�ila. Upamo, da ju boste z veseljem uporabljali mnogo let.

Garancija
-

Pomembno!
Sistem za talno ogrevanje je naprava, ki deluje pod omre�no napetostjo, zato jo lahko namesti le 

Kaj je EB-Therm 500
EB-Therm 500 je termostat z 1.8" TFT barvnim zaslonom in kapacitivnim zaslonom na dotik za 
enostavno uporabo.

Ta tehnologija zmanjšuje temperaturna nihanja, zato je poraba energije manjša in temperatura bolj 
konstantna. 

-
ture v prostoru nad 3 stopinje v manj kot 1 minuti.

WiFi ready
Termostat za talno ogrevanje EB-Therm 500 nudi mo�nost WiFi povezave. V kombinaciji z dodatno 
opremo EB-Connect WiFi modulom lahko sistem talnega gretja enostavno upravljate preko aplikacije 
Ebeco Connect. Ker ima EB-Therm 500 odprt API  je lahko tudi del vašega pametnega doma. 

Vsebina paketa

1 - Sprednji pokrov za ELKO Plus/RS
2 - Sprednji pokrov za Schneider Exxact
3 - Okvir
4 - Termostat
5 - Tipalo temperature tal
6 - Sponka
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Ponastavitev Ponastavi vse
Shrani podatke

Trenutno Prikaz trenutne 
temperature in tipal

Informacije o delovanju

Termostat prikazuje informacije o delovanju za izbrano nastavitev.

500



Program

Daljinsko upravljanje

Prijetno ogrevanje (nizka 
stopnja gretja)

Nastavitev delovanja

Tipala

Izbor 
tipal

Tipalo temperature tal
Tipalo sobne temperature
Tipalo sobne temperature + omej. tal
Najvišja (pregrevanje) tovarniška 
nastavitev na 30 ˚C 
Nastavljivo 27–35 ˚C 
Najmanjša (udobna) tovarniška 
nastavitev na 5 ˚C 
Nastavljivo (izklop) 5–25 ˚C
Tipalo temperature tal + omej. sobni
Najvišja (omejitev temp. prostora) 
tovarniška nastavitev na 25 ˚C. 
Nastavljivo 20–27 ˚C.

Vrsta 
tipala

Kalibracija Tipalo temperature tal
Tipalo sobne temperature

Nastavljena poraba Tovarniško nastavljeno na 
400 W. Nastavljivo.

Potrebno za prikaz porabe energije.

Funkcije

Funkcija uravnavanja

Zapozneli vklop
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Uvod

termostat, vam bo sistem pomagal pri najpogostejših in najva�nejših nastavitvah.

Znaki na zaslonu

EB-Therm 400 ima na sprednji strani termostata 
številne gumbe na dotik. Te površine so osvetljene 
in se nahajajo izven ekrana.

2. Premik navzgor/desno
3. Meni/potrdi
4. Premik dol/levo
5. Nazaj

Meniji

Spodaj so navedeni meniji in funkcije termostata, skupaj z razlagami

Glavni meni: Program
Ni izbrano

program, termostat 
poskrbi za stalno 
temperaturo.

Tovarniško nastavljeno na 22 ˚C. 
Nastavljivo 5–35 ˚C.

Stanovanje
in temperature.
Individualno nastavljivo.

Pon-pet
Zbujanje 06:00, 22 ˚C
Odhod 08:00, 17 ˚C
Povratek 15:00, 22 ˚C
Spanje 23:00, 17 ˚C
Sob-ned
Zbujanje 07:00, 22 ˚C
Spanje 23:00, 17 ˚C

Pisarna
in temperature.
Individualno nastavljivo.

Pon-pet
08:00, 22 ˚C
17:00, 17 ˚C

Timer Aktiven

Stanje pripravljenosti (se 

Tovarniško nastavljen na 22 ˚C. Nastavljiv 
5–35 ˚C.
Tovarniško nastavljeno na 17 ˚C.
Nastavljivo (izklop) 5–35 ˚C
Tovarniško nastavljen na 4 ure. Nastavljiv
0–99 ur
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Glavni meni: Poraba energije

Glavni meni: Nastavitve

Prikazuje teden, kWh in število ur.

Prikazuje mesec, kWh in število ur.

Prikazuje leto, kWh in število ur.

Delovanje (14 dni)

Glavni meni: Namestitev
Sistemske informacije Prika�e nastavitve in kalibracije.

Program

Hotel

Jezik Izberite �elen jezik.

Ohranjevalnik 
zaslona

Zaklep tipkovnice Vklop/izklop Tovarniško nastavljeno na izklop

Vklop/izklop

Tovarniško nastavljeno na 22 ˚C. 
Nastavljivo 20–35 ˚C.
Tovarniško nastavljeno na 17 ˚C. 
Nastavljivo (izklop) 5–35 ˚C
Tovarniško nastavljeno na 0 ure. 
Nastavljivo 0–12 ur

Ponastavitev Ponastavitev programske 
opreme
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GARANCIJSKI LIST

Zahvaljujemo se vam za nakup in verjamemo, da boste z izbiro 
zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka 
Vas prosimo, da se obrnete na poobleščenega serviseja ali uvoznika. 

IZDELEK:     EBECO termostat

MODEL:     EB-Therm 500

DATUM IZROČITVE:      

ŠT. RAČUNA PRODAJALCA:

Garancijski rok:  3 LETA  

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:  

POOBLAŠČENI SERVIS
Tersus d.o.o., Ul. Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani

tel. 080 11 05, e-pošta: tersus@siol.net



Garancijska izjava: 
Izjavljamo:
• da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegov-

im namenom in navodili za uporabo, 
• da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za 

odpravo okvar na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v 45 dneh od dneva 
prijave okvare.

Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali. Za čas popravila 
se vam bo podaljšal garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve, kar dokažete z origi-
nalnim računom (na katerem je navedeno ime in sedež podjetja, ki vam je izdelek prodalo, pečat, 
datum prodaje ter podpis prodajalca).
Garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Republika Slovenija.

Garancijski pogoji:
Popravila v garancijski dobi opravlja na kraju samem ali v servisni delavnici z naše strani 
pooblaščena oseba. Garancija ne velja oz. preneha veljati v naslednjih primerih, zaradi:
• neupoštevanja navodil za uporabo,
• popravila, ki jih je opravila nepooblaščena oseba,
• vgradnje neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
• malomarnega ravnanja z izdelkom,
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oz.tretje osebe,
• poškodbe nastale zaradi višje naravne sile,
• poškodbe plastičnih delov podvrženih hitri obrabi.  

Popravila v garancijski dobi:
Popravila v garancijski dobi uveljavljate z garancijskim listom in s potrjenim originalnim računom. 
Pri prijavi podajte vaše mnenje o okvari.

Popravila izven garancije:
Garancijska doba v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele, ki zagotavljajo nemoteno upo-
rabo, je 3 leta po izteku garancije.

Za garancijske pogoje za izdelek jamči:
TERSUS d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani in velja 
na področju Republike Slovenije.

RAVNANJE Z ODPADKI
Naprava je označena v skladu z Direktivo  EU 2002/96/EC (Odpadna električna in elektronska oprema - OEEO). 
Poskrbite, da boste izdelek zavrgli na ustrezen način in se tako izognili vsem zdravstvenim in/ali okoljskim 
tveganjem. Oznaka na napravi ali pripadajočih dokumentih označuje, da se s to napravo ne sme ravnatim kot z 
gospodinjskimi odpadki, temveč jo je potrebno dostaviti pooblaščenemu prejemniku za reciklažo električnih in 
elektronskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi. 




