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Introdução - PT
Agradecendo-lhe pela confiança que nos dá com a compra deste produto, nós o 

convidamos a seguir com atenção estas instruções, nas quais são informadas 
as características técnicas e as indicações para a instalação correta e o funcio-
namento da aparelhagem. Conservar este manual com cuidado, inclusive para 
eventuais consultas futuras.

Lembramos que:
- A instalação deve ser executada somente por pessoal qualificado
- Antes de operar nas conexões elétricas da aparelhagem, cortar a tensão do sis-

tema elétrico.
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Instalação

Modelo com alimentação 230 V 
parcialmente embutido em caixa 503

• Abra o vão inferior (Fig. 1 - p. 3).

• Remova a chapa de fixação do cronotermostato soltando os parafusos colocados no 

vão inferior. Fixe a chapa na caixa 503 (Fig. 2 - p. 3).

• Conecte os terminais de alimentação  do cronotermostato à rede (Fig. 5 - p. 8).

• Faça as conexões elétricas restantes (Fig. 5 - p.8).

• Prenda o cronotermostato à chapa de fixação (Fig. 3 - p. 4).

• Reponha os parafusos colocados no vão inferior.
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Modelo com alimentação a pilhas com tampa da caixa 503

• Abra o vão inferior (Fig. 1 - p. 3).

• Remova a chapa de fixação do cronotermostato soltando os parafusos colocados no 

vão inferior. Fixe a chapa na caixa 503 (Fig. 2  - p. 3).

• Faça as conexões elétricas, ver (ref.  Fig. 5 p. 8).

• Prenda o cronotermostato à chapa de fixação (Fig. 3 - p. 4).

• Reponha os parafusos colocados no vão inferior.

• Insira 2 pilhas alcalinas formato AAA - LR3 - tipo palito de 1,5V (Fig. 4 - p. 4).

C
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Conexões elétricas de contato do relé de ativação do equipamento

- terminais 1-3: contato fechado para a solicitação de acionamento do equipamen-
to (Fig. 5 - p. 8)

- terminais 1-2: contato aberto para a solicitação de acionamento do equipamento 
(Fig. 5 - p. 8)

Obs.: Com o cronotermostato na posição off, os terminais 1-3 terão o contato 
aberto.

Conexões elétricas do acionador telefônico/centralizador
(somente nos modelos com alimentação 230 V)
- O contato fechado entre os 2 terminais habilita   o funcionamento solicitado 
  (Fig. 5 - p. 8)

PT
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 Alimentação elétrica 230 V (somente versão com alimentação 230 V).
 Presilha para cabos (somente para a versão com alimentação 230 V).
 Terminais de conexão ao relé para o acionador do equipamento.
 Contatos para o acionador telefônico (somente versão com alimentação 230 V).
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Descrição das funções
Funcionamento automático
- Regulagem da temperatura em três níveis configuráveis para o funcionamento 

automático.
- Faixas horárias de ativação dos três níveis de temperatura programáveis (intervalo 

mínimo de 30 minutos).
- Faixas horárias programáveis de modo diferenciado nos 7 dias (semanal), mesmo 

com 40 programas pré-definidos.
Funcionamento manual permanente
- Desativação do funcionamento automático e seleção de uma temperatura fixa de 

exercício.
Funcionamento manual temporário e programa de férias
- Desativação do funcionamento automático e seleção de uma temperatura de exer-

cício temporária com retorno ao funcionamento automático sem necessidade de 
operações adicionais pelo usuário.

PT
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Desligamento do equipamento
- Prevê a possibilidade de configurar uma temperatura mínima útil para impedir o congela-

mento das tubulações do sistema de aquecimento (antigelo).

Modalidade de funcionamento por estação do ano
Inverno  (aquecimento) e verão (resfriamento).

• Restauro automático da programação e das configurações personalizadas em 
caso de falta prolongada de alimentação elétrica.

• Além disso, a aparelhagem dispõe da utilidade acessória de “alarme sonoro”, 
que ajuda a lembrar os compromissos do dia atual ou que se repetem nos dias de 
semana ou em todos os dias do ano.

As funcionalidades adicionais destinadas a usuários especializados e de 
competência exclusiva do instalador, como, por exemplo, a descrição das 
funcionalidades do acionador telefônico, quando previsto, são descritas em 
manuais separados, que podem ser encontrados no site do produtor.

PT
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Símbolos no monitor
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USO E PROGRAMAÇÃO
Significado dos símbolos no monitor (Fig. 6, página 12)

 Tecla de seleção de funcionamento para Inverno  /  Verão

 Tecla para função de cópia da programação horária 

 Tecla de desligamento do equipamento com eventual função antigelo 

 Tecla de seleção do funcionamento manual temporário 

 Tecla de seleção do funcionamento manual permanente 
 Tecla de seleção do funcionamento automático de acordo com as faixas horárias 

programadas

 Indicação de pilhas descarregadas a serem substituídas (somente para o modelo alimentado por pilhas)  
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 Caneta para uso com a tela de toque

 Indicação da unidade de medida das temperaturas (graus centígrados / Fahrenheit)  

 Indicações de ativação do sistema Inverno

 Tecla para a regulagem da hora atual  

 Teclas para regulagem das temperaturas ambientes    
 Tecla de seleção dos níveis ( ) de temperatura a serem regulados 

 para o funcionamento automático

 Indicações de ativação do sistema Verão

 Tecla para a memorização das configurações executadas 

 Indicação do dia da semana atual  1 2 3 4 5 6 7

 Indicação do programa para o funcionamento automático (períodos e níveis de 

temperatura) 
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

13
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 Indicação do horário atual e da temperatura de regulagem ativa no horário atual 

(visualização alternada) 20:30 18.0°
 Indicação do nível de temperatura ativo ( / / ) no horário atual

 Tecla de entrada para a programação do funcionamento automático 

 Teclas de deslocamento 
  

  Indicação da temperatura ambiente detectada 
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Primeiro acionamento do cronotermostato (INICIALIZAÇÃO)

Depois de ligar a aparelhagem à alimentação, ela se apresentará com todos os símbolos acesos.
Pressione a tecla

  
para começar a inicialização e avançar.

O monitor mostrará na sequência alguns parâmetros de funcionamento relativos ao tipo de 
instalação.
Se não desejar modificar os parâmetros visualizados, não intervenha e deixe que o cronoter-
mostato complete o acionamento automático (o tempo necessário é de cerca de 1 minuto).
Cada parâmetro específico pode ser imediatamente modificado de acordo com o esquema a 
seguir ou deixado no valor pré-configurado.



PT

16

Visualização Teclas de opção Opções Valor pré-configurado 
padrão

 
Tipo de equipamento

Verão / Inverno 
Verão 
Inverno

 

  

 
Unidade de medida 

 temperatura /

 
Opção antigelo OFF / de 4 a 8 °C 

(40 ; 44 °F) 6 °C (42°F)

Nível de temperatura 
confortável

de 4 a 40 °C 
(40 ; 104 °F) 20 °C (68°F)

Descrição dos parâmetros e das teclas de seleção:

16
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Visualização Teclas de opção Opções Valor pré-configurado 
padrão

 
Nível de temperatura 
reduzida

de 4 a 40°C 
(40 ; 104 °F) 16 °C (60 °F)

 
Regulagem do relógio e

Horas - Minutos- Dia da 
semana 12h   1° dia

P01 programa 
de horário pré-definido Programas de 01 a 40 P01

Obs.: O programa de horário pré-definido e os níveis de temperatura também podem ser modificados mais 
tarde.

17
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As teclas  e permitem a passagem de um parâmetro ao outro.  De todo 
modo, o avanço acontece automaticamente após 10 segundos, com a memorização 
da configuração pré-definida padrão.

A tecla  concluirá a inicialização e o cronotermostato será acionado na 
modalidade de funcionamento automático.

Obs.: 
em caso de falta de alimentação elétrica, os parâmetros não serão perdi-
dos e voltarão a operar com o retorno da eletricidade. A modificação de 
todos os parâmetros descritos acima será, de todo modo, possível após a 
execução do reset do aparelho.

18
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Modalidade de funcionamento automático

A tecla
 

permite entrar ou sair do funcionamento automático para acessar o 

menu principal. 

As teclas 
 e 

modificam a temperatura configurada somente para a faixa 

horária em progresso.

A tecla
  

permite selecionar as temperaturas das 2 faixas horárias, 
 

e   permite modificá-las posteriormente com as teclas
 .

19
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Na parte superior, é exibida a temperatura ambiente e, na inferior, são exibidas alterna-

damente a temperatura configurada para a faixa horária em andamento e a hora atual. O 

gráfico indica as faixas horárias programadas.

O símbolo  indica a modalidade de funcionamento – inverno ou verão – do 

aparelho.

O símbolo  / , quando visível, indica a ativação com sucesso do sistema 

Inverno =  ou Verão =   .

Para sair da modalidade de funcionamento automático, pressione a tecla 
 
e 

selecione uma modalidade de funcionamento diferente.

20
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Tela do menu principal

    
 selecionam a modalidade de funcionamento desejada.

 
 
seleciona a configuração Inverno ou Versão de funcionamento do equipamento.

 
permite a regulagem da hora atual, a gestão da retroiluminação e a confi-

guração do alarme sonoro.

 
 
permite programar as faixas horárias do funcionamento automático

21
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Programação das faixas horárias para o funcionamento 
automático 
No menu principal, pressione a tecla  para entrar no menu de programação 
e, então, selecione uma das seguintes modalidades.

1) Com programas automáticos semanais pré-configurados

Pressione a tecla .

Serão exibidos o número correspondente ao programa pré-configurado (P01, P02, 

... , P40) e as respectivas faixas horárias. Para rolar os programas, use as teclas 

 
e
 

.  Estão disponíveis 40 programas pré-configurados.

Uma vez escolhido o programa desejado, pressione a tecla
  

para memorizar, 

ou a tecla 
 
para voltar ao menu anterior sem memorizar a escolha.

22
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Se a tecla
  

não for pressionada em 10 segundos, o programa exibido não 
será memorizado e o monitor voltará ao menu de programação.

2) Com programação personalizada semanal

É possível configurar um programa específico de funcionamento automático do 

cronotermostato.

-  Tecla : permite selecionar os dias da semana a serem programados 

(1=Segunda-feira, 2=Terça-feira, 3=Quarta-feira, 4=Quinta-feira, 5=Sexta-feira, 

6=Sábado, 7=Domingo)
-  Teclas 

 e 
: permitem configurar um dos 3 níveis de temperatura  

    (  e ) nos períodos de tempo desejados (faixas horárias).
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-  Tecla : permite configurar os períodos de tempo (faixas horárias) nos quais um nível de temperatu-
ra específico estará operativo (  e ). O período mínimo configurável é de meia-hora.

 Em especial, cada vez que a tecla 
 
for pressionada, será exibida uma marcação preta na parte 

superior  ou inferior , ou não será exibida nenhuma marcação preta .
 O monitor mostrará também o horário de início da faixa horária e o símbolo do nível de temperatura seleciona-

do (  e ).
 Pressione a tecla 

 
para selecionar o dia seguinte da semana a ser programado como acaba de ser 

descrito acima.

-  Tecla : permite rolar a programação para trás sem modificá-la.

24
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

06:0003:00 09:00 12:00 16:001 1 1 1 100:00 1

25

Exemplo de programação diária para a segunda-feira 1 2 3 4 5 6 7

Exibição dos símbolos do monitor  e  Fig. 6 pág. 11.

Modalidades de programação
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- Tecla
 

: permite memorizar, em um ou mais dias da semana, o mesmo pro-

grama diário configurado anteriormente para um único dia da semana. Se se 

deseja copiar um programa específico em um ou mais dias da semana: na tela de 

programação do programa a ser copiado, pressione a tecla .

Enquanto a tecla
 

 pisca, pressione a tecla
 

para deslocar o cursor para 

um outro dia da semana. 

26
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Pressione então  para copiar o programa específico no dia desejado.

Pressione a tecla para selecionar o dia seguinte no qual deseja copiar o pro-

grama e pressione
 

 novamente. 

No fim, espere 5 segundos para voltar ao menu principal de programação.

27
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Modalidade de funcionamento manual
 

No menu principal, pressione a tecla e configure a temperatura desejada com 

as teclas  e 
.

Na parte superior, é exibida a temperatura ambiente e, na inferior, são exibidas 
alternadamente a temperatura configurada e a hora atual.

Para sair da modalidade de funcionamento manual, pressione a tecla
 

 e sele-
cione uma modalidade de funcionamento diferente.
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Modalidade de funcionamento manual temporário e progra-
ma de férias

  
Manual temporário
- Modificação da temperatura para a duração restante da faixa horária atual (ao fim deste 

período de tempo, o aparelho reativará o funcionamento em modalidade AUTO sem neces-
sidade de nenhuma operação manual).

  No menu principal, pressione a tecla
 

 e configure a temperatura desejada 

com as teclas 
 e 

.

Programa de férias
-  Modificação da temperatura por um tempo variável entre 1 e 21 dias.
 Ao fim deste período de tempo, o aparelho se reativará automaticamente na modalidade anterior à 

ativação do programa, sem necessidade de nenhuma operação manual.

29
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No menu principal, pressione e segure por 5 segundos a tecla
  

e configure o número 

de dias desejados com as teclas 
 
e

 
; em seguida, confirme com a tecla 

.
Configure então a temperatura desejada com as teclas  e .

O número de dias restantes antes do retorno ao funcionamento automático será 

exibido no monitor, alternado com o horário atual.

Para sair da modalidade de funcionamento manual temporário/férias, apagando 

as configurações, pressione a tecla   e selecione uma modalidade de 

funcionamento diferente.

30
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Desligamento do equipamento (com eventual proteção antigelo) 
 

No menu principal, pressione a tecla .
O cronotermostato não permitirá a ativação do equipamento senão para manter a tem-
peratura de segurança antigelo eventualmente configurada durante a inicialização do 
cronotermostato (somente para o funcionamento de Inverno). Na parte superior, é exi-
bida a temperatura ambiente, e na inferior, são exibidos alternadamente o horário e a 
mensagem OFF, ou a temperatura antigelo (se previamente configurada).
Para sair da modalidade de desligamento do equipamento e entrar no menu principal, 
pressione a tecla  e, então, selecione uma modalidade de funcionamento 
diferente.
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Configuração de funcionamento Inverno ou Verão do 

equipamento 
 

No menu principal, pressione a tecla  e, em seguida, selecione  (aque-

cimento) ou (resfriamento) com as teclas  e .

Pressione a tecla  para confirmar a seleção. 

Ou então, pressione  para voltar ao menu principal sem fazer modificações.

32
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Regulagem do relógio (horário atual).
No menu principal, pressione a tecla e regule as horas.
Pressione novamente a tecla e regule os minutos.
Pressione novamente a tecla e regule o dia da semana (valor de 1: segunda-
-feira a 7: domingo)
Pressione novamente a tecla para voltar ao menu principal .

Atenção: 
Em caso de falta de energia elétrica por um intervalo prolongado de tempo, os 
programas e as configurações não serão perdidos. Com o restauro da alimentação, 
o cronotermostato retomará o funcionamento anterior à interrupção e o monitor 
proporá a verificação da hora atual por meio do símbolo  piscante.

33
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Toque no monitor para fazer o símbolo desaparecer e, se necessário, regule o relógio.

Alarme sonoro de lembrete
O cronotermostato dispõe da funcionalidade “alarme sonoro de lembrete”, que po-
derá ser utilizada para lembrá-lo de um evento específico durante o dia atual, em 
todos os dias de semana do ano ou em todos os dias do ano.

Acesso à função: pressione e segure por 5 segundos a tecla .
Configuração do alarme sonoro de lembrete:

Pressione novamente a tecla  para habilitar o alarme sonoro.

34
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Regule o horário desejado com as teclas  e .

Pressione novamente  e regule os minutos. 

Pressione novamente  e escolha:

1 2 3 4 5 6 7 para ativar o lembrete somente ao atingir o horário pela primeira vez nas próximas 

24 horas.
1 2 3 4 5 6 7 para ativar o lembrete em todos os dias de semana futuros.
1 2 3 4 5 6 7  para ativar o lembrete em todos os dias futuros.

OFF para desativar o alarme sonoro de lembrete.

Pressione novamente  para confirmar a configuração
Quando o alarme sonoro se ativar, toque no monitor para desligá-lo.
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Gestão da retroiluminação
No menu principal, pressione a tecla  e, em seguida, o
símbolo

  
. 

Com as teclas  e , configure o tempo desejado para a duração da retroi-
luminação desde o último toque. Pressione a tecla  para confirmar a seleção. 
Ou então, pressione para voltar ao menu principal sem fazer modificações.
Para os modelos com alimentação a pilhas, as opções de seleção para os 
tempos de retroiluminação são: Off (monitor sempre desligado), 6 seg desde o 
último toque (PADRÃO) e 15 seg desde o último toque. Em caso de pilha quase 
descarregada (símbolo da pilha piscando), a retroiluminação é desativada para 
economizar a carga restante na pilha. Para os modelos com alimentação a 230 V, 
as opções de seleção para os tempos de retroiluminação são: Off (monitor sempre 
desligado), 10 seg desde o último toque (PADRÃO), 30 seg desde o último toque e 
ON (monitor sempre aceso).
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Dados técnicos do cronotermostato:
Gerais
Dimensões externas: 120 x 90 x 28 mm.
Monitor com tela de toque: 80x55 mm (3,8").
Programação semanal para períodos mínimos de 30 minutos.
Temperaturas reguláveis em 3 níveis: Confortável , Economia  e OFF , 
com possível configuração antigelo.
Campo de regulagem de temperaturas de 4 a 40 °C (40 a 104 °F), com etapas de 0,5°.
Temperatura diferencial de ativação/desligamento do equipamento: 0,5 ° (modificável).
Temperatura de funcionamento e armazenagem entre 0 e 45 ° C (32 a 113 °F).
Função Verão / Inverno.
Equipado com alarme sonoro de lembrete.
Fixação parcialmente embutida (mod. 230 V) ou com tampa (mod. a pilha) em caixa 
de tipo padrão 503.
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Dados elétricos da versão com alimentação 230 V.
Alimentação de 110 a 230 V - 50/60 Hz.
Grau de proteção IP 20.
Contato de ativação do equipamento: relé com 1 contato limpo em desvio 6 
÷ 230 V - 5 (0,5) A máx.
Contato para acionador telefônico ou comutador Verão-Inverno centralizado.

Dados elétricos da versão com alimentação a pilhas.
Alimentação por 2 pilhas alcalinas formato AAA - LR3 - 1,5 V (recarregáveis 1,2 V 
não adequadas).
Grau de proteção IP 20.
Contato de ativação do equipamento: relé com 1 contato limpo em desvio 6 ÷ 
230V - 5 (0,5) A máx.
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Diretiva 2012/19/CE (RAEE): Informações para o usuário.
 
Este produto está em conformidade com a diretiva EU 2012/19/CE. 
O símbolo da lata de lixo cruzada representado sob o aparelho indica que, no 
fim da sua vida útil, o produto deve ser entregue a um centro de coleta diferen-
ciada para aparelhagens elétricas e eletrônicas, ou devolvido ao revendedor 
no momento da compra de uma nova aparelhagem equivalente, pois deve ser 
tratado separadamente dos resíduos domésticos.

O usuário é responsável pela entrega do aparelho às estruturas de coleta adequadas no fim da vida útil. 
A coleta diferenciada adequada para a ativação sucessiva da aparelhagem entregue à reciclagem, ao trata-
mento e ao descarte compatível com o meio ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos para 
o próprio meio ambiente e para a saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais dos quais a aparelhagem 
é composta. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de coleta disponíveis, consulte o 
serviço local de descarte de resíduos ou a loja onde a compra foi efetuada.

Informações para a conservação do meio ambiente!



PT

40

ACONSELHA-SE REMOVER AS INDICAÇÕES A SEGUIR CASO NÃO SE DE-

SEJE QUE O USUÁRIO FINAL POSSA ANULAR TODAS AS PERSONALIZA-

ÇÕES DE FUNCIONAMENTO PREVIAMENTE CONFIGURADAS.

Reset do aparelho:

Caso seja necessária uma nova inicialização, para reacionar a aparelhagem: na tela 

de funcionamento automático, pressione a tecla . 

Pressione e segure a tecla  por 10 segundos, ao fim dos quais será exibida a 

mensagem CL.P.  Confirme o reset pressionando a tecla
 

 e repita a inicializa-

ção, ou anule a operação pressionando a tecla .
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Ajuste do termômetro
Caso o termostato não indique a temperatura correspondente à do ambiente em que está ins-
talado devido à sua posição, é possível ajustar a temperatura indicada pelo seu termômetro, 
seja para o funcionamento no inverno, seja para no verão, da seguinte maneira:

- Entre no menu principal.
- Pressione e segure por 10 segundos o símbolo .
- Com a tecla 

 
, selecione o funcionamento Inverno  ou .

- Selecione o valor a ser adicionado ou subtraído com relação à temperatura pre-
viamente visualizada.

- Confirme com a tecla  ou saia sem memorizar com a tecla .
Se a tecla  não for pressionada em 10 segundos, a configuração não será me-

morizada e o monitor voltará ao menu principal.
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Respeite o ambiente!
Para a eliminação correta, os vários materiais devem ser separados e 

distribuídos de acordo com a norma em vigor.


