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1 
FR Température de consigne DE Solltemperatur LT Nustatyta temperatūra DA 

Ønsketemperatur EL Θέλετε θερμοκρασία ES Deseando temperatura FI Haluttu lämpötila IT 

Temperatura desiderata NL Gewenste temperatuur PL Temperatura na życzenie SV Önskad 

temperatur NO Nominell temperatur 

2 FR Mode attente d'appairage / Tête non appairée DE Produkt ist im Verbindungs-Modus LT 

Susiejimo režimas / Laukiama susiejimo DA Venter parringstilstand / Uparet hoved EL Λειτουργία 

ζευγαρώματος / Αναμονή για αντιστοίχιση ES Modo de emparejamiento / En espera de emparejamiento 

FI Pariliitostila / Odottaa pariliitosta IT Modalità di abbinamento / In attesa di associazione NL 

Koppelmodus / Wachten op koppelend PL Tryb powiązania/Oczekiwanie na powiązanie SV 

Parningsläge / Väntar på parning NO Paringsmodus / Ventiler på paring 

3 
FR Attente de fin de course / Fin de course en cours DE Endlageneinstellung LT Galutinės ribos 
peržiūra 

DA Slutgrænseforskning EL Έρευνα τερματισμού ES Investigación de límite final FI Loppurajoitustutki- 

mus IT Ricerca sui limiti finali NL Bezig met zoeken naar eindpunt PL Poszukiwanie położeń krańcowy- 

ch SV Slutgränsforskning NO Endeposisjon, søking 

4 
FR Action réussie DE Aktion erfolgreich LT Sėkmingas veiksmas DA Vellykket handling EL Επιτυχής 

δράση ES Acción exitosa FI Onnistunut toiminta IT Azione di successo NL Aktie voltooid PL Udane 

działanie SV Framgångsrik handling NO Vellykket utført 

5 
FR Action non réussie DE Aktion fehlgeschlagen LT Veiksmas nesėkmingas DA Mislykket handling EL 

Αποτυχία ενέργειας ES Acción fallida FI Toiminto epäonnistui IT Azione fallita NL Aktie niet voltooid PL 

Nieudane działanie SV Misslyckad åtgärd NO Mislyktes 

6 
FR Piles faibles DE Batterien schwach LT Žemas baterijos įkrovos lygis DA Lavt batteri EL Χαμηλή 

μπαταρία ES Batería baja FI Akku vähissä IT Batteria scarica NL Batterij laag PL Niski poziom baterii 

SV Låg batterinivå NO Svakt batteri 

7 
FR By-pass activé DE Bypass aktiviert LT Įjungta apėjimo funkcija DA By-pass-funktion aktive- 

ret EL Η λειτουργία παράκαμψης είναι ενεργοποιημένη ES Función by-pass activada FI Ohitustoiminto 

on aktivoitu IT Funzione by-pass attivata NL By-pass functie geactiveerd PL Aktywowana funkcja 

obejścia (by-pass) SV By-pass-funktionen aktiverad NO Forbikoblingsfunksjon aktivert 

7' FR By-pass desactivé DE Bypass deaktiviert LT Apėjimo funkcija išjungta DA Bypass funktion 

deaktiveret EL Η λειτουργία παράκαμψης απενεργοποιήθηκε ES Desvío de la función desactivada FI 

Ohitustoiminto ei ole käytössä IT Funzione Bypass disattivata NL By-pass functie ge-deactiveerd PL 

Dezaktywowana funkcja obejścia (by-pass) SV Bypass-funktionen avaktiverad NO Forbikoblingsfunk- 

sjon deaktivert 

8 

FR Réinitialisation io DE Zurücksetzen der io-Verbindung LT IO atstatymas DA IO Reset EL Επαναφορά 
ΙΟ ES 

Restablecer IO FI IO Reset IT Reset IO NL IO reset PL Reset io SV IO Reset NO IO reset 

9 
FR Réinitialisation usine DE Zurücksetzen auf Werkseinstellungen LT Gamyklinių nustatymų 

atstatymas DA total nulstilling EL Επαναφορά εργοστασίου ES Fábrica de reinicio FI Nollaa tehdas IT 

Ripristina fabbrica NL Fabriek- sinstellingen PL Przywrócenie ustawień fabrycznych SV total 

återställning NO Fabrikktilbakestilling 

 



Copyright© 2019 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. Visos teisės saugomos. 3 

LT Termostatinis vožtuvas io 
 

 

 
 

TURINYS  

Bendra informacija 14 

Bendri saugos nurodymai 14 

Naudojimo sąlygos 14 

Garantija 15 

Pakuotės turinys 15 

Montavimas ir eksploatavimo pradžia 15 

1. Termostatinio vožtuvo montavimas
15 
A. Pašalinkite seną termostatinį vožtuvą 15 

B. Pasirinkite tinkamą adapterį 16 

2. Susiejimas su Tahoma 16 

3. Funkcijos 16 
A. Funkcijos ant vožtuvo 16 

B. Funkcijos TaHoma 16 

4. Baterijų keitimas 17 

5. D.U.K 17 

6. Techniniai duomenys 18 

BENDRA INFORMACIJA  

Įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugos nurodymus prieš montuodami šį 

Somfy produktą. Kruopščiai sekite visas instrukcijas ir saugokite jas visą produkto 

tarnavimo laiką. Prieš montavimą, įsitikinkite, kad šis Somfy produktas yra suderinamas 

su įranga ir aksesuarais.   

Šios instrukcijos aprašo kaip sumontuoti ir naudoti šį produktą. Draudžiama naudoti 

produktą ne pagal paskirtį, kurias nurodo Somfy. Tai pažeidžia garantijos sąlygas ir 

atleidžia Somfy nuo bet kokios atsakomybės, kaip ir čia nurodytų instrukcijų 

nesilaikymas.  

Somfy nėra atsakingi už normų ar standartų pokyčius, atsiradusius po šios instrukcijos 

publikavimo.  

BENDRI SAUGOS NURODYMAI  

Šis produktas nėra sukurtas naudojimui asmenims (įskaitant vaikus) su 

silpnesnėmis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, taip pat 

asmenims, neturintiems patirties ar žinių, nebent jie yra stebimi arba gavo 

instruktažą iš žmogaus, atsakingo už jų saugumą.  

• Neleiskite vaikams žaisti su produktu. 

• Nemėtykite ir nedaužykite produkto, nelaikykite prie lengvai įsiliepsnojančių 

medžiagų, karščio ar drėgmės židinių, taip pat nedėkite jo į vandenį.  

• Nebandykite jo taisyti.  

• Egzistuoja sprogimo rizika, jeigu baterijos pakeičiamos nesuderinamomis.  

• Jeigu baterijų skyrius uždarytas netinkamai, nenaudokite produkto ir laikykite jį 

atokiau nuo vaikų. 

• Nemeskite į ugnį, kadangi yra sprogimo tikimybė.  

NAUDOJIMO SĄLYGOS  

Nenaudokite šio produkto lauke. Radijo signalo atstumas yra apribotas pagal 

įrenginių valdymo standartus.  

Termostatinio vožtuvo signalo atstumas smarkiai priklauso nuo aplinkos, kurioje 

produktas yra naudojamas: stambi elektrinė įranga šalia produkto ir medžiagos, 

naudotos sienų ar pertvarų statymui, gali sukelti trikčius. Kitų įrenginių, veikiančių 

tokiame pačiame signalo diapazone, naudojimas gali pakenkti produkto efektyvumui. 
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ATITIKTIS  

Somfy Activités SA šiuo dokumentu patvirtina, kad šioje instrukcijoje aprašoma radijo 

įranga atitinka Radijo Direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitus svarbius reikalavimus, 

taikomus pagal Europos Sąjungos direktyvas.  

Pilnas ES Atitikties deklaracijos tekstas prieinamas: 

www.somfy.com/ce 

Mes rūpinamės aplinka. Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis. 

Nugabenkite į atliekų surinkimo aikštelę.  

Prašome atskirti maitinimo elementus nuo kitų atliekų ir atiduoti jas 

perdirbimui artimiausioje surinkimo vietoje.  

 
Šis produktas sertifikuotas EU.BAC su licencijos numeriu 218814. 

 
218814 

 

GARANTIJA  

Šiam produktui taikoma 2 metų garantija nuo pirkimo datos. 

PAKUOTĖS TURINYS  
 

Galvutė Adapteriai Šablonas Adapterio 

pasirinkimo 

gidas 

Baterijos 

  
 

MONTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA  

Įvadas 

Somfy termostatinis vožtuvas gali būti naudojamas šildymo sistemų valdymui 

atskiruose kambariuose. Sureguliuokite radiatorių temperatūrą, atsižvelgdami į savo 

gyvenimo būdą.  

1. TERMOSTATINIO VOŽTUVO MONTAVIMAS  

A. PAŠALINKITE SENĄJĮ TERMOSTATINĮ VOŽTUVĄ 

 
1 x1.5 

 

2 M28 

 

3    ? 

http://www.somfy.com/ce
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B. Pasirinkite tinkamą adapterį 

Pasinaudokite adapterio pasirinkimo gidu (pateikiamas pakuotėje), kad nustatytumėte, 

kokio adapterio jums reikia. Turėkite omenyje, kad tuo atveju, kai pagrindo skersmuo 

yra M30, termostatinis vožtuvas gali būti naudojamas tiesiogiai, be papildomų 

adapterių.  
 

Vožtuvas Sija Adapteris Pagrindas 
 

 
 

 
 

 

Rekomenduojama termostatinį vožtuvą priveržti ranka, montuojant jį ant radiatoriaus. 

2. SUSIEJIMAS SU TAHOMA  

Išimkite plokštelę, kad aktyvuotumėte savo 

termostatinį vožtuvą. Jis persijungs į susiejimo 

režimą 10 minučių, kas leis prijungti jį prie 

TaHoma. TaHoma vartotojo sąsajoje paspauskite 

meniu mygtuką, tuomet Nustatymus; pasirinkite 

„Kitas Somfy“ eilutę, tada nuspauskite „Pridėti“, 

pasirinkite „šildymas“, tuomet „Somfy susietas 

vožtuvas“, po to sekite žingsnius, nurodomus 

ekrane. 

Jeigu susieti nepavyksta (žiūrėkite lentelę, pav. 5), 

paspauskite – ir + mygtukus 3 sekundes, kad iš naujo 

aktyvuotumėte susiejimo procedūrą.  

 
 

Paspauskite + mygtuką 3 sekundėms, kad užprogramuotumėte varikliuko galutinę 

ribą. Pav. 3 turi būti rodomas, o po to užsidega simbolis OK. Jeigu pasirodo simbolis 

X, žiūrėkite D.U.K skyrių. 

3. FUNKCIJOS  

A. FUNKCIJOS ANT VOŽTUVO 

Temperatūros reguliavimas ant termostatinio vožtuvo: 

* Norėdami peržiūrėti nustatytą temperatūrą, nuspauskite mygtuką + arba -. 

* Norėdami padidinti/sumažinti nustatytą temperatūrą, aktyvuokite vožtuvą ir paspauskite 
mygtuką + arba -.  

* Norėdami greitai padidinti/sumažinti nustatytą temperatūrą, aktyvuokite vožtuvą ir 

laikykite nuspaustą mygtuką + arba -.  

Apėjimo funkcija (skirta profesionalams): Paspauskite – mygtuką 20 sekundžių, kad 

aktyvuotumėte (pav. 7) arba deaktyvuotumėte (pav. 7’) apėjimą. 

Vožtuvo atrakinimas: Spauskite mygtukus + ir – 10 sekundžių, kad atrakintumėte jį. 
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B. FUNKCIJOS TAHOMA 

Termostatinio vožtuvo programavimas: Termostatinio vožtuvo nustatymuose įmanoma sukurti dvi 

atskiras savaitines programas. Šios programos išsaugomos termostatiniame vožtuve ir, kai yra 

aktyvuojamos, programa veiks automatiškai, jeigu įvyks interneto ryšio sutrikimai. (Numatytieji 

nustatymai: naktį nuo vidurnakčio iki 6 val., namų režimas nuo 6 val. iki 21 val., nakties režimas nuo 21 

val. iki vidurnakčio). Ši programa naudoja šildymo numatymo funkciją, kas reiškia, kad norima temperatūra 

pasiekiama užprogramuotu laiku. Algoritmo mokymosi laikotarpis yra maždaug 1 savaitė.  

TaHoma  dienoraštis: Termostatinis vožtuvas gali būti naudojamas TaHoma 

dienoraštyje. Tai leis jums pridėti temperatūros ar režimų nurodymus jūsų įprastomis 

dienomis.  

Prieinami 4 režimai: Namų  21°C, nakties 19°C, išvykę 17°C, apsauga nuo užšalimo 8°C 

(numatytos gamyklinės reikšmės). 

Kiti nustatymai: 

• Balansavimas: temperatūros nustatymo daviklis (0°C pagal nutylėjimą) 

• Min. / Maks.: leidžia nustatyti temperatūrų limitą jūsų termostatiniame vožtuve 

5°C/26°C pagal nutylėjimą) 

Užraktas/vaikų režimas: Užraktas nuo vaikų, kuris neleidžia keisti temperatūros ant 

termostatinio vožtuvo (pagal nutylėjimą išjungta).  

Atvirų langų nustatymas: Jeigu temperatūra sumažėja daugiau kaip 2°C per 10 minučių, 

aktyvusis režimas išsijungia ir persijungia į atvirų langų režimą – numatytoji temperatūra 

8°C. Termostatinis vožtuvas bus iš naujo aktyvuotas, jeigu pastebės temperatūros 

padidėjimą 0.5°C per mažiau kaip 10 minučių.   
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4. Baterijų keitimas  

Kai baterijų energijos lygis tampa žemas, rodomas pav. 6.  

Kuo greičiau jas pakeiskite. Pakeitus ir atgal į vietą įsukus 

termostatinį vožtuvą, paspauskite + mygtuką 3 sekundes, kad 

atstatytumėte galutines ribas arba palaukite 20 sekundžių, 

kad termostatinis vožtuvas padarytų tai automatiškai. 

Nenaudokite pakraunamų baterijų. 

5. D.U.K  
 

Situacijos Sprendimai 

Nepavyko susieti, o 

termostatinio vožtuvo 

ekrane rodomas simbolis 

X 

Pakartokite susiejimo procedūrą, tuo pat metu 

spausdami + ir – mygtukus 3 sekundes. Jeigu 

susiejimas atliktas sėkmingai, termostatinio vožtuvo 

ekrane bus rodoma OK. 

Noriu praleisti susiejimo 

režimą, kad nustatyčiau 

galutines ribas tiesiogiai 

Palaikykite – mygtuką 3 sekundes. 

Ieškant galutinių ribų, 

ekrane atsiranda simbolis X 

Patikrinkite, ar termostatinis vožtuvas teisingai įsuktas 

ir aktyvuokite perdavimą palaikydami + mygtuką 3 

sekundes. Jeigu perdavimas atliktas sėkmingai, 

termostatinio vožtuvo ekranas rodys OK. 

Noriu peržiūrėti 

nustatytą temperatūrą 

ant vožtuvo 

Paspauskite mygtuką + arba -, kad jis būtų aktyvuotas.  
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Neįmanoma pakeisti 

temperatūros 

Gali būti, kad termostatinis vožtuvas buvo uždaromas su 

TaHoma. Paspauskite + ir – mygtukus vienu metu, ir 

laikykite juos 10 sekundžių, kad atrakintumėte jį, arba 

atrakinkite galvutę per TaHoma nustatymus.  

Noriu perkelti termostatinį 

vožtuvą nuo vieno 

radiatoriaus ant kito 

Išimkite baterijas iš produktų, tada prisukite 

termostatinį vožtuvą ant naujo radiatoriaus ir vėl 

įdėkite baterijas. Palaikykite + mygtuką 3 sekundes, 

kad vėl pradėtumėte galutinių ribų paiešką. 

Noriu atstatyti 

termostatinio vožtuvo 

nustatymus 

Paspauskite + ir – mygtukus vienu metu ir laikykite 

juos 12 sekundžių, o tada atleiskite, kai bus rodomas 

pav. 9. Jeigu atstatymas buvo sėkmingas, 

termostatinio vožtuvo ekranas rodys „OK“. 

Noriu vėl susieti 

termostatinį vožtuvą su 

savo dėže. 

Paspauskite + ir – mygtukus vienu metu, ir laikykite 7 

sekundes, o tada atleiskite, kai bus rodomas pav. 8. 

Jeigu io atstatymas buvo sėkmingas, termostatinio 

vožtuvo ekranas rodys „OK“. Tada iš naujo pradėkite 

susiejimo su dėže procedūrą.  

 

 

6. TECHNINIAI DUOMENYS  
 

Dydžiai 87 x 55 x 48 mm (I x P x A) 

Svoris 160g 

Maitinimo šaltinis 2 alkaline AA baterijos - 2-metų baterijų 
veikimas 

Veikimo režimas Tipas 1 

Taršos laipsnis Tarša 2 

Saugos indekso reitingas IP20 

Radijo dažniai 868.25 MHz - 868.95 MHz - 869.85 MHz 

 
Naudojami dažniai ir maksimalus 
galingumas 

868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. < 25 mW 

868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. < 25 mW 

869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. < 25 mW 

Protokolas io Homecontrol – 2 krypčių 

Dizainas 
2 + ir – mygtukai 

LED ekranas 

Suderinamumas 
Gamyklinis M30 x 1.5 mm 

3 adapteriai: M28x1.5, RA, RAV 

Darbinė temperatūra 0°C – 50°C 

Matuojama temperatūra (oro ir vandens) 0°C iki 90°C 

Tikslumas +/- 1°C 

Nustatymo diapazonas 5°C to 26°C 

Padidėjimas 0.5°C 
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