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1 Securitate

1.1 Instrucţiuni de siguranţă
generale

1.1.1 Instalare de către
specialist

Instalarea, inspecţia, întreţine-
rea şi revizia produsului, cât şi
reglajele de gaz pot fi efectuate
numai de către un specialist.

1.1.2 Pericol cauzat de
manevrarea greşită

▶ Citiţi cu atenţie aceste instruc-
ţiuni.

▶ Pentru toate activităţile legate
de manevrarea aparatului
Vaillant urmaţi indicaţiile de
siguranţă generale şi indicaţi-
ile de atenţionare.

▶ Executaţi activităţile numai în
aşa fel conform descrierii din
prezentele instrucţiuni.

1.1.3 Pericol cauzat de
funcţionarea defectuoasă

▶ Asiguraţi-vă de faptul că ae-
rul încăperii poate circula li-
ber în jurul controlerului, iar
controlerul nu este acoperit
de mobilier, perdele sau alte
obiecte.

▶ Asiguraţi-vă că sunt deschise
complet toate robinetele calo-
riferelor în încăperea în care
este montat controlerul.

▶ Folosiţi instalaţia de încăl-
zire numai dacă se află într-o
stare tehnică ireproşabilă.

▶ Solicitaţi remedierea imediată
a avariilor şi defecţiunilor care
afectează securitatea.

1.1.4 Deteriorări cauzate de
îngheţ prin deconectarea
aparatului

Dacă deconectaţi instalaţia de
încălzire, atunci este posibilă
deteriorarea prin îngheţ a zo-
nelor parţiale ale instalaţiei de
încălzire.
▶ Nu deconectaţi generatorul

de căldură de la reţeaua de
alimentare cu energie elec-
trică.

▶ Întrerupătorul principal al in-
stalaţiei de încălzire se lasă
pe poziţia „1”.

1.1.5 Pericol de îngheţ
provocat de temperatura
prea joasă a camerei

La reglarea prea mică a tempe-
raturii camerei în fiecare încă-
pere este posibilă afectarea prin
îngheţ a unor zone parţiale ale
instalaţiei de încălzire.
▶ Dacă lipsiţi pe durata unei

perioade de îngheţ, atunci
asiguraţi-vă că instalaţia de
încălzire rămâne în funcţiune
şi că încăperile sunt încălzite
suficient.
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▶ Respectaţi funcţia de protec-
ţie antiîngheţ.

1.2 Utilizarea aparatului
conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau ne-
conformă cu destinaţia pot re-
zulta pericole pentru sănătatea
şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor
resp. deteriorări ale produsului
şi alte pagube materiale.
Acest produs nu este conceput
pentru a fi folosit de persoanele
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice,
senzoriale sau mentale limitate,
care nu dispun de experienţa
necesară şi/sau cărora le lip-
sesc cunoştinţele, exceptând
cazurile în care sunt suprave-
gheate de o persoană respon-
sabilă de securitatea lor sau
dacă au primit indicaţii de la
aceasta privind utilizarea produ-
sului.
Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a se asigura faptul că nu
se joacă cu produsul.
Cu acest controler se poate
controla o instalaţie de încălzire
cu un cazan.
Utilizarea corespunzătoare con-
ţine:
– respectarea instrucţiunilor de

exploatare, instalare şi întreţi-
nere alăturate ale aparatului,

cât şi ale altor componente
ale instalaţiei

– respectarea tuturor condiţiilor
de inspecţie şi întreţinere pre-
zentate în instrucţiuni.

O altă utilizare decât cea des-
crisă în instrucţiunile prezente
sau o utilizare care depăşeşte
instrucţiunile este considerată
neconformă cu destinaţia.
Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi
industrială directă.

1.3 Caracteristica CE

Prin caracteristica CE se
documentează faptul că produ-
sele îndeplinesc cerinţele prin-
cipale ale directivelor în vigoare
conform plăcii de timbru.
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2 Indicaţii privind
documentaţia

2.1 Respectarea documentaţiei
conexe

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiu-
nile de exploatare alăturate componen-
telor instalaţiei.

2.2 Păstrarea documentaţiei
▶ Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi

toate documentaţiile conexe pentru
utilizare viitoare, însă nu în interiorul
sau deasupra produsului.

3 Descrierea aparatului
3.1 Valabilitatea instrucţiunilor
Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv
pentru următoarele aparate:

Modele şi numere de articol
VRT 250 0020170569

Modele şi numere de articol
VRT 250f 0020170574

Numărul de articol al aparatului îl găsiţi pe
placa de timbru.

3.2 Seria
A şaptea până la a 16.-a cifră a seriei for-
mează numărul de articol.
Seria se află pe o placă de pe partea pos-
terioară a termostatului de cameră.

3.3 Construcţia aparatului
3.3.1 Vedere de ansamblu a

elementelor de deservire
Termostat de cameră

1 4 5 6 732

1 Tasta pentru ilu-
minarea funda-
lului şi protecţia
contra îngheţului

2 Display
3 Tasta de reglare

(reducerea unei
valori sau parcur-
gerea posibilităţi-
lor de selectare)

4 Tasta de reglare
(creşterea unei
valori sau parcur-
gerea posibilităţi-
lor de selectare)

5 tasta de deparazi-
tare

6 Tasta de selec-
tare şi confirmare

7 Tasta pentru ape-
larea programării
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Unitatea de recepţie radio
Valabil pentru: Termostat radio de cameră

1 2 3

1 Comutator
ON/OFF

2 Se aprinde LED-
ul roşu (unitatea
de recepţie radio
pornită)

3 Se aprinde LED-
ul verde (solici-
tare de încălzire
între unitatea de
recepţie radio şi
termostatul de ca-
meră)

4 Utilizarea
4.1 Descrierea afişajului principal

31 2

5

4

1 Zilele săptămânii
Luni (M), marţi
(TU), miercuri
(W), joi (TH), vi-
neri (F), sâmbătă
(SA), duminică
(SU)

2 Ora de funcţio-
nare a programu-
lui
de la 1 la 5

3 Afişajul tempera-
turii camerei (5
până la 45 °C)
resp. temperaturii
nominale în mo-
dul de reglare (5
până la 35 °C)

4 Formatul de oră
Antemeridian
(AM), postmeri-
dian (PM)

5 Ora
de la 1 până la 12

4.2 Descrierea afişajului diferitelor
funcţii

23 145

1 Baterii slabe
2 Setarea progra-

mării actuale a în-
călzirii

3 Setarea unei mo-
dificări / tempera-
turi nominale tem-
porare corespun-
zător programării

4 Solicitare de în-
călzire transmisă
cazanului

5 Protecţia contra
îngheţului activată

5 Modul de funcţionare
5.1 Mod de funcţionare
5.1.1 Utilizarea programării încălzirii
Termostatul de cameră controlează insta-
laţia de încălzire corespunzător temperatu-
rii camerei şi programării.
În aparat este disponibilă o programare
(setări din fabrică). Aceasta poate fi adap-
tată individual (ore de funcţionare şi tem-
peraturile nominale ale camerei).

5.1.2 Scoaterea din funcţiune
temporară

Bateriile pot fi menajate printr-o scoatere
din funcţiune temporară.
În cazul acesta, termostatul de cameră
nu mai transmite cazanului o solicitare de
încălzire.

5.1.3 Protecţia contra îngheţului
Funcţia de protecţie antiîngheţ protejează
instalaţia de încălzire şi locuinţa de pagu-
bele de îngheţ.
Temperatura de protecţie contra îngheţului
este setată fix pe 5 °C.
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Se dezactivează programul de încălzire.

5.2 Setări
5.2.1 Principiul de setare
Setarea selectată pentru prelucrare se
aprinde intermitent pe display.
▶ Pentru modificarea setării selectate

apăsaţi tastele « ».
▶ Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirmarea

setării.

◁ Se selectează următoarea setare.

5.2.2 Setarea orei şi zilei
1. Apăsaţi simultan tastele «Ok/Meniu»

timp de 3 secunde.

◁ Valoarea selectată pentru prelucrare
se aprinde intermitent pe display.

2. Setaţi orele.
3. Pentru modificarea setării selectate

apăsaţi tastele « ».
4. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirmarea

setării.
5. Setaţi minutele.
6. Pentru modificarea setării selectate

apăsaţi tastele « ».
7. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirmarea

setării.
8. Alegeţi ziua actuală.
9. Pentru modificarea setării selectate

apăsaţi tastele « ».
10. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirma-

rea setării.
11. Apăsaţi tasta «Meniu».

5.2.3 Setarea încălzirii
5.2.3.1 Programarea încălzirii
Prelucrare preliminară
▶ Verificaţi afişajul termostatului de ca-

meră. Trebuie să fie vizibil afişajul prin-
cipal.

1. Apăsaţi tasta «Meniu».

◁ Prima oră de funcţionare se aprinde
intermitent pe display.

◁ se afişează pe display.

Indicaţie
Termostatul de cameră dispune
de 2 moduri de programare: „5-
2“ şi „7“.
Modul de programare este se-
lectat la instalarea termostatului
de cameră.

2. Alegeţi blocul de zile resp. ziua pentru
care trebuie utilizată setarea individu-
ală.

3. Pentru modificarea setării selectate
apăsaţi tastele « ».

4. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirmarea
setării.

Condiţii: Modul de programare: «5-2» (Prescrip-
ţie)

▶ Alegeţi blocul de zile „5“.
▶ Programaţi încălzirea pentru zilele săp-

tămânii (M, TU, W, TH, F).
▶ Alegeţi blocul de zile „2“.
▶ Programaţi încălzirea pentru sfârşitul

săptămânii (SA, SU).

Indicaţie
Setările blocului cu 5 zile şi a
blocului cu 2 zile pot fi diferite.

Condiţii: Modul de programare: «7»

▶ Alegeţi ziua pentru care trebuie utilizată
setarea individuală.

▶ Programaţi încălzirea pentru fiecare
zi a săptămânii şi zi de sfârşit de săp-
tămână (M, TU, W, TH, F, SA, SU).

Indicaţie
Setările pentru cele 7 zile pot fi
diferite.

5. Setaţi orele.
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6. Pentru modificarea setării selectate
apăsaţi tastele « ».

7. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirmarea
setării.

8. Setaţi minutele.
9. Pentru modificarea setării selectate

apăsaţi tastele « ».
10. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirma-

rea setării.

Indicaţie
Programul începe la 12:00
(AM) şi se termină la 12:00
(PM).

Indicaţie
Durata setată corespunde
primei ore de funcţionare.
Sfârşitul primei ore de funcţio-
nare corespunde orei setate
pentru începerea următoarei
ore de funcţionare.

11. Setaţi temperatura nominală dorită a
camerei.

12. Pentru modificarea setării selectate
apăsaţi tastele « ».

13. Apăsaţi tasta «Ok» pentru confirma-
rea setării.

14. Dacă doriţi să continuaţi programarea
următoarelor ore de funcţionare.

15. Apăsaţi tasta «Ok».
16. Dacă doriţi să încheiaţi programarea.
17. Apăsaţi tasta «Meniu».

Indicaţie
Dacă nu apăsaţi o tastă timp
de 15 secunde, se memo-
rează automat programarea
şi apare afişajul principal.

5.2.3.2 Afişarea temperaturii
nominală actuale

▶ Apăsaţi una din tastele « » pentru
afişarea temperaturii nominale.

◁ se afişează pe display.
◁ Temperatura nominală actuală se

afişează timp de 3 secunde.

5.2.3.3 Modificarea temporară a
programării actuale

1. Apăsaţi una din tastele « » pentru
afişarea temperaturii nominale.

2. Setaţi temperatura nominală a came-
rei.

3. Pentru modificarea setării selectate
apăsaţi tastele « ».

◁ se afişează pe display.
◁ Temperatura setată a camerei se

aprinde intermitent 3 secunde.
◁ Modificarea temporară este activă

până la următoarea modificare a
temperaturii programului de încăl-
zire.

◁ Pe display dispare ora de funcţio-
nare a programării încălzirii.

5.2.4 Resetarea setării din fabrică
▶ Apăsaţi tasta RESET.

◁ La acest proces se şterg toate se-
tările personale ale termostatului de
cameră.

5.3 Scoaterea din funcţiune
temporară

1. Apăsaţi simultan tastele « » timp de
3 secunde.

◁ Scoaterea din funcţiune temporară
este activată.

◁ Display-ul este oprit.
◁ Sunt dezactivate toate funcţiile de

încălzire.
◁ Aparatul actualizează ora, care nu

este vizibilă pe display.

2. Apăsaţi tasta.
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◁ Scoaterea din funcţiune temporară
este dezactivată.

◁ Aparatul îşi reia funcţionarea cores-
punzător programării.

5.4 Protecţia contra îngheţului
1. Apăsaţi tasta « » timp de 3 secunde.

◁ Simbolul se aprinde intermitent pe
display.

◁ Protecţia contra îngheţului este acti-
vată.
– Temperatura nominală a camerei

pentru protecţia contra îngheţului
5 ℃

2. Apăsaţi tasta « » timp de 3 secunde.

◁ Simbolul se stinge pe display.
◁ Protecţia contra îngheţului este dez-

activată.

6 Îngrijirea şi întreţinerea
6.1 Curăţarea controlerului
1. Curăţaţi carcasa controlerului cu o

cârpă umezită.
2. Nu utilizaţi substanţe spumante sau

detergenţi, care au acţiune nocivă în
special asupra elementelor de deser-
vire şi a display-ului.

6.2 Recunoaşterea şi remedierea
erorilor

Condiţii: Temperatura camerei nu atinge tempe-
ratura programată.

▶ Verificaţi dacă sunt deschise complet
robinetele cu termostat de pe calorife-
rele camerei, în care este instalat apa-
ratul.

Condiţii: Este oprit display-ul termostatului de
cameră.

▶ Verificaţi dacă bateriile termostatului de
cameră sunt aşezate corect în compar-
timentul de baterii.

▶ Verificaţi polaritatea corectă a bateriilor.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu sunt goale
bateriile.

Condiţii: Eroare de transmisie

▶ Asiguraţi-vă de faptul că este pornit
cazanul.

▶ Verificaţi dacă bateriile termostatului de
cameră sunt aşezate corect în compar-
timentul de baterii.

▶ Verificaţi polaritatea corectă a bateriilor.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu sunt goale

bateriile.

6.3 Înlocuire baterii

A

B

C

1. Deschideţi capacul compartimentului
de baterii al termostatului de cameră.

2. Scoateţi bateriile.
3. Înlocuiţi bateriile cu baterii ALCALINE

noi de tipul AA LR6 cu respectarea po-
larităţii (direcţia polului pozitiv şi nega-
tiv).

7 Scoaterea definitivă din
funcţiune a produsului

▶ Produsul se scoate definitiv din func-
ţiune de către un specialist.

8 Salubrizarea produsului şi a
accesoriilor

▶ Nu salubrizaţi produsul sau accesoriile
în gunoiul menajer.
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▶ Asiguraţi-vă de salubrizarea corespun-
zătoare a produsului şi a tuturor acce-
soriilor.

▶ Urmaţi toate prescripţiile relevante.

9 Garanţia şi serviciul de
asistenţă tehnică

9.1 Garanţia
Puteţi solicita informaţii privind garanţia
producătorului la adresa de contact indi-
cată pe partea posterioară.

9.2 Serviciul de asistenţă tehnică
Datele de contact pentru serviciul nostru
de asistenţă tehnică le găsiţi la adresa
indicată pe partea posterioară sau pe
vaillant.com.
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