Návod k obsluze
Programovatelný bezdrátový rádiový termostat

Popis

Místo instalace
Aktuální provozní
režim (nap . komfort)

Indikátor stavu baterie
as

Aktuální den

Teplota
(požadovaná
hodnota nebo
m ení)

Požadavek na teplo

Programový profil

Aby bylo možné optimáln regulovat topení, musí termostat urit
teplotu místnosti, která je reprezentativní pro celý obývací
prostor. Vzhledem k tomu, že idlo teploty je umístno v tlese
vysílae, musí být umístno následujícím zpsobem:
- v hlavní obytné místnosti (nap . obývací pokoj, jídelna)
nebo uprost ed bytu/domu
- na zdi nebo na dostupném míst na police nebo
nábytku ve výšce 1,50 m
- chránné p ed teplem (krb, slunení zá ení) a
prvanem (okna, dve e)
DLEŽITÉ: Termostat neinstalujte na ze, která má kontakt
s vnjším prostorem, nebo v nevytápném prostoru (nap .
v garáži).

Tlaítka pro nastavení

Automatický režim
Úsporný režim

Ochrana proti zamrznutí

Vypína

Komfort

Nastavení
asu

Programování

montáž na stnu

ve
výšce
asi
1,50 m
na kusu
nábytku

Systém nelze použít s rádiovými p ístroji, které pracují ve stejném frekvenním
pásmu (868 MHz) a neustále vysílají signály (nap . sluchátka, bezdrátové
reproduktory atd.).
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P ipevnní

CF02 - Volba zobrazení
teploty v automatickém
režimu

Nadzvednte kryt pomocí šroubováku.
U nástnného p ístroje vyjmte dodané
baterie pomocí šroubováku, u provedení
p ístroje s držákem pomocí západky
p ihrádky pro baterie.

Trvalé zobrazení pokojové teploty
Zobrazená teplota

Montáž na stnu

Trvalé zobrazení nastavené teploty

Stisknte tlaítko + nebo - a pro potvrzení volby a otev ení

P ipevnte termostat

následující nabídky stisknte tlaítko OK.

pomocí šroub a hmoždinek
na stnu nebo na montážní
pouzdro ( , osová

CF03 - Nastavení
komfortní teploty

vzdálenost 60 mm).
Znovu vložte baterie se
správnou polaritou (pozor na
smr vkládání).

Upevnní na držák
P ístroj mžete umístit také pomocí dodaného

Ovládání teploty v komfortním
režimu

teplota ízena termostatem
teplota ízena topným tlesem V tomto
pípad se na displeji zobrazí pi komfortním
režimu ON (zapnuto).

držáku na kus nábytku (viz kapitola Místo
Stisknte tlaítko + nebo - a pro potvrzení volby a otev ení

instalace).

následující nabídky stisknte tlaítko OK.
-

5-

Uvedení do provozu

CF04 - Funkce ochrany
obhového erpadla

Otote p epína do polohy AUS
(vypnuto), stisknte pravé tlaítko
a držte po dobu 5 sekund, dokud
se na displeji neobjeví H200 vx:xx
(nabídka údržby pro instalaní
program).
Stisknte tlaítko OK.
Na displeji se objeví CF01.

Žádná ochranná funkce
Funkce ochrany
obhového
erpadla

Ochranná funkce je zapnuta (uvedení do
provozu na dobu 1 min po 24 hodinách
klidového stavu)

Stisknte tlaítko + nebo - a pro potvrzení volby a otev ení následující
nabídky stisknte tlaítko OK.

CF01 - Korekce nam ené
teploty v místnosti

CF05 - Cyklický provoz

Pokud se liší teplota zm ená

bezdrátovými rádiovými domovními

teplomrem od pokojové teploty

za ízeními (telefonní modemy, dálková

zm ené a indikované p ístrojem, lze

ovládání, alarmy atd., s výjimkou

Pokud je p ijíma ve spojení s jinými X2D

senzorové m ení kompenzovat pomocí

detektor otev ení), musí být cyklický

této nabídky (od -4 °C až do +4 °C v

provoz bezpodmínen deaktivován

krocích po 0,1 °C).

(vypnut).

Stisknte tlaítko + nebo - a pro potvrzení volby a otev ení následující
nabídky stisknte tlaítko OK.
Cyklický provoz

zapnuto (bez bezdrátových domovních
rádiových za ízení)
vypnuto (s bezdrátovými domovními
rádiovými za ízeními)

Stisknte tlaítko + nebo - a pro potvrzení volby a otev ení následující
nabídky stisknte tlaítko OK.
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CF06 - P i azení jednomu nebo více p ijímam

Nastavení asu

Na p ijímai tisknte tlaítko tak dlouho,
dokud nezane blikat kontrolka.

P epína nastavte na

.

den v týdnu

Bliká indikace dne v týdnu.

Na vysílai v nabídce CF06 stisknte

Pro výbr stisknte tlaítko + nebo - a

tlaítko +.

pro potvrzení volby a k postoupení k

Vysíla vysílá rastrovou matici do
pijímae. Doasn se zobrazí symbol
X2D.

dalšímu nastavení stisknte tlaítko OK.

hodiny

minuty

P i nastavení hodin a minut postupujte
stejným zpsobem.
Pro opuštní režimu nastavení otote

Ujistte se, že kontrolka na p ijímai již
nebliká.
Takto je p ijíma p i azen k vysílai. Pro otev ení další nabídky

p epína.

Nastavení požadovaných teplot __________
Nastavte p epína do polohy:

stisknte tlaítko OK.
k nastavení na protimrazovou
teplotu (5 °C až 15 °C, výchozí
nastavení 7 °C).

CF07 - Rádiový test
Vysíla vysílá do p ijímae každé 3 sekundy
rastrovou matici. Doasn se zobrazí symbol
X2D.

Ujistte se, že kontrolka na p ijímai blikne pokaždé, když tuto
obdrží.

k nastavení na úspornou teplotu
(10 °C až 30 °C, výchozí nastavení
15 °C).
k nastavení na komfortní teplotu
(10 °C až 30 °C, výchozí nastavení
19 °C).

Stisknutím tlaítka + nebo - vyberte požadovanou hodnotu.
Pro opuštní režimu nastavení otote p epína.

K opuštní konfiguraní nabídky otote p epína.

Návrat k pvodním nastavením

Progra
amování

Inicializací mžete obnovit hodnoty továrního nastavení:

P i uvád
ní do provozu se automaticky aplikuje

-

nastavení instalace (v nabídce uvedení do provozu

komfortníí program 6-23 h pro všechny dny v týdnu.

podbarveno šed)

Pokud ch
hcete zmnit programování, nastavte p epína

-

as a datum

do polohyy PROG.

-

nastavené hodnoty teploty

První assové okno bliká.

-

standardní program

Zobrazení hodnoty
nastavení asu

Den v týdnu

Nastavte p epína do polohy AUS
(vypnuto) a stisknte levé tlaítko a
držte po dobu 10 sekund, dokud se na

Programový profil

1. asové okno

displeji nezobrazí init.
Pro potvrzení stisknte tlaítko OK,
nebo pro zrušení tlaítko C.

Návrat k zobrazení režimu AUS (vypnuto).

1 hodina
úsp
porný režim
1 hodina
komfortní režim

Potvrte a p ejdte
k dalšímu dni

Pokraujte na další zmnu
programového nastavení

Rychlé
é programování:
Pokud m á být p íští den použit stejný program, stisknte a
p idržte tl aítko OK po dobu asi 3 sekund, dokud se nezobrazí
program na
n další den.
Pro opušt ní režimu programování otote p epína.

12
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Automa
atický režim

Manuální provoz

P epína otote
o
do polohy AUTO.
- Aktuální nastavená
teplota (nap . komfort)
Den v týdnu

as

(
) Až do další zmny
programu

V souasné dob v
manuálním režimu

V tomto provozním režimu lze p epnout
až do další zmny programu z
komfortního na úsporný režim (a

Zm ená
teplota

Požadavek na teplo

naopak).
P íklad: V úsporném režimu stisknte

Provoz pro
p dobu nep ítomnosti

tlaítko

pro p epnutí do komfortního

režimu.
Manuální komfortní nebo
úsporný režim (až do zmny
programu)

Manuální ovládání teploty (od 0 minut
do 72 hodin)

P i uveden
ní do provozu se zobrazí teplota nam ená termostatem

K vypnutí manuálního režimu stisknte opt tlaítko
otote p epína.

nebo

(nad symb
bolem °C se zobrazí znaka ).
Stisknte tlaítko i k zobrazení nastavené teploty.
ní teploty lze nastavit také obrácen (nabídka uvedení do
• Zobrazen
provozu CF02):
C
-

( ) Pro nastavitelnou
dobu 30 až 72 hodin

Automatický režim: nastavená teplota

Stisknte tlaítko i : nam ená teplota
• Pokud ne
echcete použít žádný program, mžete p epnout na trvalý

V tomto režimu lze nastavit

úsporný p rovoz (p epína v poloze

V automatickém režimu (AUTO)

), trvalý komfortní provoz

nebo
o provoz ochrany proti mrazu (

).

požadovanou teplotu po uritou dobu.

stisknte tlaítko

Zobrazení doby nastaveného asu pi manuálním režimu

Provoz pro dobu nep ítomnosti

V souasné dob
v manuálním režimu

V tomto režimu lze nastavit teplotu
(v rozsahu 5 až 15 °C) po dobu 1 až

K nastavení požadované doby

365 dn.

stisknte tlaítko + nebo - (nap . 1,5
hod.).

V automatickém režimu (AUTO)
stisknte tlaítko

Potvrte tlaítkem OK.

Na displeji bliká zobrazení teploty.

Na displeji bliká poet dn.
Stisknutím tlaítka + nebo - nastavte

Pro nastavení teploty stisknte

poet dní.

tlaítko + nebo -.

P íklad: P i odjezdu 10. ledna a návratu

Potvrte tlaítkem OK.

19. ledna zadejte 9 dn.
19. ledna p epne p ístroj v 00:00 hodin

Ke zrušení manuálního režimu stisknte tlaítko C nebo

zpt do automatického režimu.

otote p epína.

Potvrte tlaítkem OK.

Na displeji bliká zobrazení teploty.
Pro nastavení teploty stisknte tlaítko
+ nebo -.
Potvrte tlaítkem OK.

Ke zrušení provozu po dobu nep ítomnosti (nap íklad p i
p edasném

návratu) stisknte tlaítko C

nebo otote

p epína.
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Mimo provoz

Technická data

Pro vypnutí topení (nap . v lét).
Nastavte p epína do polohy

•

Napájení pomocí 2 alkalických baterií 1,5 V typu LR03
nebo AAA (souástí balení) s životností alespo 2 roky

.

p i bžném používání

Termostat zobrazí nam enou teplotu
v místnosti.
Zm ená teplota

•

T ída ochrany III

•

Integrální proporcionální ovládání na 15 min. bázi

•

Rádiová frekvence 868 MHz, t ída I
(norma EN 300 220)

Poznámka

•

Systém rádiového dálkového ovládání

Funkce ochrany termostatu proti mrazu zajišuje, že obhové

•

Dosah 100-300 m v prost edí bez p ekážek v závislosti na

erpadlo bude zapínáno vždy po dobu 1 minuty, pokud bhem

kombinaci p ístroj (v závislosti na instalaci a rozsahu

p edchozích 24 hodin nebylo spuštno (nabídka uvedení do
provozu CF04).

p ípadného elektromagnetického rušení)
•

Rozmry: 135 x 81 x 22 mm

•

Stupe krytí: IP 30

•

Montáž na stnu nebo do vestavného pouzdra

•

Instalace v prost edí s normálním zneištním

•

Skladovací teplota: -10 °C až +70 °C

•

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Výmna baterií
Pokud indikátor stavu dobití na displeji

Indikátor stavu dobití baterií

baterií indikuje, že baterie jsou vybité,
máte asi 3 msíce as na výmnu
baterií (dv alkalické baterie 1,5 V typu
LR03 nebo AAA).

Dodržujte prosím následující pokyny:
- P i vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Vybité baterie pro ochranu životního prost edí nevyhazujte, ale
odevzdejte na ureném sbrném míst.
- Baterie znovu nenabíjejte.
- Na vložení nových baterií máte as asi 45 sekund. Potom se
hodinový as vynuluje (v tomto p ípad opt nastavte datum a
as).
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