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Popis: 
! ZAP: zapnutie/vypnutie termostatu; pri súčasnom stlačení 

s tlačidlom ! po dobu 3 sekúnd (vo vypnutom stave) zmena 
režimu chladenie/vykurovanie 

! Kontrolka pracovného režimu : 
- nesvieti - termostat vypnutý 
- červená - termostat zapnutý, výstup vypnutý 
- zelená - termostat zapnutý, výstup zapnutý 

! RM (room): zobrazenie aktuálnej okolitej teploty 
! Symbol prevádzkového režimu : 

- vločka - režim chladenia 
- plamienok - režim vykurovania 

! SET (setting): požadovaná teplota - rozsah 5 - 30°C (40 - 85°F) 
! RESET: vráti termostat do východzieho nastavenia – vypnutý 

termostat v režime chladenie (zobrazený symbol vločky); 
zobrazená teplota RM; požadovaná teplota (SET) je nastavená 
na 20°C, ale nie je zobrazovaná 

! HORE/DOLE: zvyšovanie alebo znižovanie požadovanej teploty 
(krok 1°C/°F); pri súčasnom stlačení oboch tlačidiel po dobu 
3 sekúnd (vo vypnutom stave) zmena teplotnej stupnice °C/°F 

 
PRED POUŽITÍM REGULÁTORA SI D ÔKLADNE PREČÍTAJTE 
NASLEDUJÚCE POKYNY 
 
Nastavenie: 

1. Vložte termostat do zásuvky, tlačidlom RESET vynulujete 
termostat - na cca 5 sekúnd displej zobrazí všetky 
symboly, následne sa termostat vypne - teraz je vypnutý, 
prepnutý do režimu chladenia (symbol vločky), je 
zobrazená teplota okolia (RM); požadovaná teplota (SET) 
je nastavená na 20°C, ale nie je zobrazená. 

2. Ak požadujete zmenu režimu na vykurovanie, spravte tak 
súčasným stlačením tlačidla ZAP a ! po dobu 3 sekúnd 
- symbol vločky bude nahradený plamienkom. 

3. Ak požadujete zmenu používanej teplotnej stupnice, 
spravte tak súčasným stlačením tlačidla ! a " po dobu 
3 sekúnd - symbol °C bude nahradený °F. 

4. Pripojte spotrebič. 
 
Prevádzka - A) režim chladenia: 
5a) Tlačidlom ZAP zapnite termostat - k teplote okolia RM zobrazí 

displej taktiež požadovanú teplotu SET 
6a) Tlačidlami !/" zvoľte vami požadovanú teplotu okolia (SET) 
7a) Ak je teplota okolia (RM) vyššia najmenej o 1°C než Vami 

požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti 
na zeleno, displej zobrazí symbol vločky a termostat zopne 
výstup - pripojené chladiace zariadenie by malo byť uvedené 
do chodu 

8a) Ak je teplota okolia (RM) nižšia najmenej o 1°C než Vami 
požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti 
na červeno, prestane byť zobrazovaný symbol vločky 
a termostat vypne výstup - pripojené chladiace zariadenie by 
malo byť zastavené 

 
 
 
Prevádzka - B) režim vykurovania: 
5b) Tlačidlom ZAP zapnite termostat - k teplote okolia RM zobrazí 

displej taktiež požadovanú teplotu SET 
6b) Tlačidlami !/" zvoľte vami požadovanú teplotu okolia (SET) 
7b) Ak je teplota okolia (RM) nižšia najmenej o 1°C než Vami 

požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti 
na zeleno, displej zobrazí symbol plamienka a termostat  
zopne výstup - pripojené vykurovacie zariadenie by malo byť 
uvedené do chodu  

8b) Ak je teplota okolia (RM) vyššia najmenej o 1°C než Vami 
požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti 
na červeno, prestane byť zobrazovaný symbol plamienka 
a termostat vypne výstup - pripojené vykurovacie zariadenie 
by malo byť zastavené 

9b) Termostat bude zapínať alebo vypínať tak, aby pripojené 
vykurovacie zariadenie udržiavalo teplotu okolia čo najbližšie 
k Vami nastavenej teplote (SET). Po celú dobu prevádzky 
displej zobrazuje teploty RM aj SET. 

10b) Požadovanú teplotu SET môžete podľa potreby v priebehu 
prevádzky zariadenia meniť. Prevádzku zariadenia ukončíte 
vypnutím termostatu (tlačidlo ZAP) 

 
Všeobecná špecifikácia 
     Zásuvkový termostat spína len na základe teploty priestoru. 
Nedá sa časovo programovať. 
1. Prevádzkové napätie: 230V AC/ 50HZ 
2. Max. zaťaženie:    16A 3680W - Odporová záťaž 

                    2A 460W - Indukčná záťaž 
3. Prevádzková teplota: -10°C ~ 70°C 
4. Funkcia merania teploty: 

Merací rozsahy teplôt:  5 - 30°C (40 - 85°F) 
Nastavenie teploty (krok):  1°C 
Presnosť:   ±1°C 
Doba merania :   1min (režim vykurovania) 

3min (režim chladenia) 
5. Záloha nastavenia: 100 hod - batéria nenapája kontrolku (pri 

nízkej kapacite batérie displej zobrazuje nápis „LO“) 
 
Dôležité UPOZORNENIE 
     Nepoužívajte termostat na predlžovacom vedení. Nezasúvajte 
tento termostat do iného časového spínača. Zamedzte vplyv 
vlhkosti, extrémnych teplôt, rázov a otrasov. Výrobok je určený len 
pre použitie v interiéri, nevystavujte ho slnečným lúčom. 
Doporučená okolitá teplota je od 10°C do 40 °C. Priame slnečné 
žiarenie a nedostatočne vzdialené zdroje tepla ovplyvňujú funkciu 
termostatu. 
     Prístroj udržujte mimo dosah detí. Pri dlhšej výluke prístroj 
vyberte zo zásuvky a uložte na bezpečnom mieste. Pri opätovnom 
použití spravte nové nastavenie. Pri čistení termostatu používajte 
mäkkú handričku. Nepoužívajte chemické alebo čistiace 
prostriedky. Prístroj neponárajte do vody. Termostat neotvárajte. 
Opravu môže robiť len autorizovaný servisný personál. 
 
Záručné podmienky 
     Záručná lehota je 24 mesiacov a riadi sa „Všeobecnými 
obchodnými podmienkami” a „Reklamačným poriadkom” 
zverejneným na internetových stránkach www.fenixgroup.cz alebo 
www.fenix.sk. 
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