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BATERIE
Napájení: 2 ALKALICKÉ BATERIE 1,5 V AAA.
V okamžiku, kdy baterie nebudou dostatečně nabité pro napájení termostatu,
na displeji se zobrazí symbol          ; výměna baterií je znázorněna na obr. 5;
použité baterie musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy.

TECHNICKÉ ÚDAJE
NAPÁJENÍ: 2 ALKALICKÉ BATERIE 1,5 V AAA
ROZSAH REGULAČNÍ TEPLOTY: (+5…+37)°C
ROZSAH REGULAČNÍ TEPLOTY PROTINÁMRAZOVÉ OCHRANY: (+2…+8)°C
ROZLIŠENÍ TEPLOTY: (0,2 - 0,5)°C dle nastavení
SONDA: NTC
STUPEŇ KRYTÍ: IP20
VÝSTUP: RELÉ
ZATÍŽENÍ KONTAKTU: 5 A 250 V AC
MONTÁŽ: NA STĚNU

INSTALACE A ZAPOJENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: před zapojením termostatu je nutné ověřit, zda je ovládaný
spotřebič (kotel, čerpadla apod...) odpojen od přívodního napětí a zda napětí odpovídá
hodnotě uvedené na termostatu.
UMÍSTĚNÍ: termostat musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (otopná
tělesa, sluneční paprsky, kuchyně) a od dveří/oken, ve výšce přibližně 1,5 m od podlahy.

INSTALACE
- Otevřít termostat stlačením zářezu na levé straně zařízení (obr.2)
- Připevnit na stěnu zadní část zařízení (obr.3)
- Připojit vodiče na svorkovnici podle elektrického schématu (obr.4)

SCHÉMA ZAPOJENÍ (obr.4)
U napájení
C přepínací kontakt
NO zapínací kontakt
NC rozpínací kontakt

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ TERMOSTATU
Stisknout tlačítko              .

NASTAVENÍ LÉTO/ZIMA 
Termostat může být použit pro řízení klimatizace nebo kotle, dle typu zařízení, na které je napojen.
Stisknout současně tlačítka               +               (na 1 vteřinu) pro přechod z režimu LÉTO na režim
ZIMA nebo naopak. V letním režimu bude zobrazen symbol slunečníku (spolu se symbolem
větráku po zapnutí zařízení), v zimním režimu bude zobrazen symbol sněhové vločky (spolu
se symbolem plamene po zapnutí zařízení).

REGULACE TEPLOTY
Zvolit režim LÉTO nebo ZIMA a DEN nebo NOC a nastavit teplotu v rozmezí od (+5...+37)°C,
prostřednictvím tlačítek zvýšit               nebo snížit              .
Stisknout tlačítko               nebo               <1 s pro zobrazení nastavené teploty.
Stisknout tlačítko               nebo               >2 s pro změnu nastavené teploty o 0,1 °C.
Stisknout tlačítko               nebo               >5 s pro změnu nastavené teploty o 1 °C.

NASTAVENÍ DEN/NOC
Stisknout tlačítko               pro změnu nastavení z denního na noční režim nebo naopak.
Rozsvítí se střídavě symbol slunce pro denní režim a symbol měsíce pro noční režim.

VOLBA ROZLIŠENÍ TEPLOTY
S vypnutým termostatem (OFF), stiskem tlačítek               +               na > 1 s, je možné zobrazit
rozlišení teploty. Stisknout               nebo               pro nastavení hodnoty na  0,2 nebo 0,5°C.
Po několika vteřinách bude na displeji zobrazeno OFF.

FUNKČNÍ POZNÁMKY
- Během provozu bude na displeji zobrazena teplota prostředí
- Jestliže se na displeji zobrazí symbol      , kotel je ON
- Jestliže se na displeji zobrazí symbol        , klimatizace je ON

PROTINÁMRAZOVÝ REŽIM
S vypnutým termostatem (OFF) je protinámrazová ochrana aktivní (ON). 
Nastavit teplotu v rozmezí (+2... +8)°C stiskem tlačítek               nebo              .
V případě zapnutí kotle se na displeji zobrazí symboly         .

VYSVĚTLIVKY OVLÁDACÍCH PRVKŮ (obr.1)
A VYPNUTO/ZAPNUTO (PROTINÁMRAZOVÁ OCHRANA s termostatem  OFF)
B DEN/NOC E ZVÝŠIT
C PROSTOR PRO BATERIE F SNÍŽIT
D DISPLEJ A+B LÉTO/ZIMA

UZAMČENÍ TERMOSTATU
Stisknout tlačítka           +           na 3 vteřiny pro uzamčení nebo odemčení termostatu.
Symbol           označuje uzamčený termostat.
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