• Jakmile dokončíte připojení a znovu upevníte šroubky, které jste předtím odšroubovali,
opět přiložte uzávěr skřínky.
• Uzávěr skřínky upevněte vhodnými montážními nástroji na hladkou vodorovnou stěnu bez vibrací.
• Termostat vložte na uzávěr skřínky a upevněte ho šroubky, které jste předtím odšroubovali.

Pokojový termostat s týdenním programem

Obj. č.: 61 05 78

Nastavení času a data
čas a datum nastavte následovně:
• Stiskněte symbol . Začne blikat indikátor pro nastavení roku.
• Stiskněte symboly + a – , dokud nenastavíte požadovaný rok.
• Stiskněte symbol . Začne blikat indikátor pro nastavení měsíce.
• Stiskněte symboly + a –, dokud nenastavíte požadovaný měsíc.
• Stiskněte symbol . Začne blikat indikátor pro nastavení dne.
• Stiskněte symboly + a –, dokud nenastavíte požadovaný den.
• Stiskněte symbol . Začne blikat indikátor pro nastavení aktuální hodiny.
• Stiskněte symboly + a –, dokud nenastavíte požadovanou hodinu.
• Stiskněte symbol . Začne blikat indikátor pro nastavení aktuální minuty.
• Stiskněte symboly + a –, dokud nenastavíte požadovanou minutu.
• Nastavení uložíte stlačením symbolu OK.
Pokud po následujících více než 15 sekund nestisknete žádné tlačítko,
programování se automaticky ukončí.

Nastavení funkcí topení a chlazení
Při nastavování režimu topení nebo chlazení postupujte následovně:
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pokojového termostatu s týdenním programem.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití
Pokojový termostat se instaluje na stěnu. Výrobek má praktické a uživatelem lehce ovladatelné
připojení vstupu přes dotykový displej. Topné/chladící zařízení (ohmická zátěž koncového zařízení
max. 6 A, induktivní zátěž koncového zařízení max. 2 A) se může připojit ke svorkovému zapojení
na zadní straně přístroje a v závislosti od toho se reguluje teplota (přepínání ON a OFF).
Pokojový termostat s týdenním programem má možnost nastavení požadované funkce
(topení nebo chlazení) a displej, který vám poskytne rychlý přehled všech potřebných informací

Instalace a připojení
Následující postup vám zabezpečí správné sestavení.
• Uvolněte šroubek na boční straně skřínky.
• Opatrně sejměte uzávěr skřínky.
• Do přihrádky na baterie vložte 2 baterie typu AA 1,5 V. Dodržte správnou polaritu.
• Uvnitř uzávěru skřínky, který jste odstranili najdete další uzávěr. Odšroubujte šroubky
ze skřínky a připevněte k odkrytému relé kontaktu (NC/COM/NO) topné/chladící
zařízení. Návod na přepínání kontaktu relé vidíte na níže uvedeném nákrese.

• Stiskněte symbol .
• Pro nastavení funkce topení stiskněte symbol . Na displeji se objeví nápis „HEAT“.
• Pro nastavení funkce chlazení stiskněte symbol , Na displeji se objeví nápis „COOL“.
Jakmile termostat zapnete k připojenému topnému zařízení, zobrazí se v režimu topení
symbol
.
Jakmile termostat zapnete k připojenému chladícímu zařízení,
v režimu chlazení se objeví symbol .

Nastavení programu
Výrobek má 3 rozdílné programové nastavení:
Denní program
Nabízí vám možnost nastavit odlišné programy pro jednotlivé dny v týdnu.
Při programování postupujte následovně:
a) Stiskněte a na 3 sekundy podržte symbol .
b) Pro výběr požadovaného dne v týdnu stlačujte symboly + a –.
(Dny v týdnu se budou zobrazovat ve formě číslic od 1 do 7 na horním okraji displeje).
c) Stiskněte symbol . Na displeji začne blikat čas od 00:00 do 24 hod.
d) Pro výběr požadovaného času v průběhu dne stlačujte symboly + a –
(Čas se může vybírat ve 30 minutových intervalech.)
e) Pro nastavení teploty ve vybraném čase v průběhu dne stiskněte symbol .
f) Pro nastavení teploty ve vybraném čase v noci stiskněte symbol .
g) Pro nastavení komfortní teploty ve vybraném čase stiskněte symbol €.
Podívejte se také do kapitoly Nastavení regulace teploty
h) Stisknutím symbolu OK nastavení uložíte.
Pokud po následujících více než 15 sekund nestlačíte žádné tlačítko,
programování se automaticky ukončí.
Program 5/2
Umožňuje nastavit stejný program pro dny od pondělí do pátku nebo pro sobotu a neděli.
a) Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol .
b) Stisknutím symbolů + a – si vyberte požadovaný blok dní (pondělí až pátek; 1–5
nebo sobota a neděle; 6–7).
c) Pokračujte v programování podle popisu v části 7.1 Denní program od bodu c).
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7.3 Týdenní program
Stejný program se používá pro všechny dny v týdnu (pondělí až pátek).
a) Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol .
b) Stisknutím symbolů + a – si vyberete požadovaný 7-denní blok (pondělí až neděle ; 1–7).
c) Pokračujte v programovaní podle popisu v kapitole Denní program od bodu c).

Při manuálním nastavování teploty se na displeji zobrazí symbol

.

Pokud se provádí i nastavení času, objeví se i symbol
.
Všechna manuální nastavení ukončíte stisknutím symbolu OK.
Termostat se vrátí do svého normálního operačního režimu.
Manuální nastavení teploty
• V průběhu provozu přístroje můžete nastavit požadovanou teplotu stlačením symbolů + a –.
Zobrazí se symbol
, který naznačuje, že provádíte manuální nastavení.
• Nastavení potvrdíte stisknutím symbolu OK.
Označení času při manuálním nastavení teploty
Termostat se může naprogramovat tak, aby se vybraná teplota udržela jednu nebo víc hodin,
jeden nebo víc dní nebo neustále.

•
•
•

Po stisknutí symbolu si můžete vybírat mezi požadovanými režimy programování.
Režim . je funkce ochrany proti mrazu a může se používat pouze při topení
(kapitola Nastavení funkce topení a chlazení). Při této funkci se termostat pokusí udržet
teplotu v místnosti na 7 °C.

Nastavení ALARM

Manuální nastavení funkcí

•

Výběr režimu

V průběhu činnosti termostatu můžete nastavit požadovanou teplotu stisknutím symbolů + a –.
Na displeji se objeví symbol
, který naznačuje, že provádíte manuální nastavení.
Pro vstup do režimu programování, kde si můžete vybrat požadovaný počet hodin (1 až max.
24 hodin) stiskněte 1x symbol . Stlačováním symbolů + a – si vyberete požadovaný počet hodin.
Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK, nebo pokračujte k dalšímu bodu.
Pro vstup do režimu programování, ve kterém si můžete vybrat požadovaný počet dní
(od 1 do max. 99 dní) stiskněte 1x symbol . Požadovaný počet dní si vyberete stisknutím
symbolů + a –. Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK nebo pokračujte k dalšímu bodu.
Pokud chcete termostat nastavit tak, aby trvale udržoval nastavenou teplotu stiskněte symbol .
Nastavení potvrďte stisknutím symbolu OK.

Nastavení kontrolních teplot
K dispozici máme 3 možnosti regulace teploty: kontrolní denní teplota
kontrolní noční teplota , kontrolní komfortní teplota €.

,

Pro správný výběr regulace teploty postupujte následovně:
Stiskněte 1x symbol
. Začne blikat symbol .
• Stiskněte symboly + a – dokud se nenastaví požadovaná kontrolní denní teplota.
•
•

. Začne blikat symbol €.
Opět stiskněte symbol
Pro nastavení požadované komfortní kontrolní teploty stiskněte symboly + a –.

•
•
•

Opět stiskněte symbol
. Na displeji začne blikat symbol .
Stiskněte symboly + a –, dokud se nenastaví požadovaná kontrolní noční teplota.
Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

•

Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol

•
•
•
•
•
•

.
Znovu krátce stiskněte symbol €. Zobrazí se symbol
Požadovaný denní blok si vyberete stisknutím symbolů + a – (1–5, 6–7, 1–7).
Stiskněte symbol . Na displeji začne blikat indikátor nastavení požadované hodiny.
Symboly + a – si vyberte požadovanou hodinu.
Stiskněte symbol . Na displeji začne blikat indikátor nastavení minut.
Stisknutím symbolů + a – si vyberte požadovaný počet minut.

. Na displeji sa zobrazí AL.

Pokud po následujících více než 15 sekund nestisknete žádné tlačítko,
programování se automaticky ukončí.
Pokračujte podle následujícího návodu, aby jste ukončili režim ALARM.
• Stiskněte a 3 sekundy podržte symbol .
• Stiskněte symbol €.
• Stiskněte symbol OK.

Uzamknutí kláves
Pro odemknutí kláves stiskněte a na 3 sekundy přidržte symbol OK.
Tento krok opakujte i při jejich uzamknutí (deaktivovaní).

Zobrazení stavu baterií
Tento termostat vám naznačí, že je třeba nabít baterie. Na displeji se zobrazí následující symbol

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do pokojového
termostatu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Pokojový termostat nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte
pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro termostatu.

Pokud po následujících více než 15 sekund nestisknete žádné tlačítko,
programování se automaticky ukončí.
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Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Napájení
Relé kontakty
Rozsah měřené teploty
Rozsah nastavitelné teploty
Ochrana
Rozměry
Hmotnost
Rozsah provozní teploty

2 x AA 1,5 V/DC (baterie)
max. 230 V/AC, 6(2)A, 1500W
3° až 37° C (rozlišení 0,5° C)
5° až 35° C (rozlišení 0,5° C)
IP30
80 x 130 x 38 mm
180 g
5° až 35° C

Záruka
Na pokojový termostat poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
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