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1 Bezpečnosť

1.1 Všeobecné bezpečnostné
upozornenia

1.1.1 Inštalácia iba servisným
pracovníkom

Inštaláciu, inšpekciu, údržbu a
opravu výrobku, ako aj nasta-
venia plynu smie vykonávať iba
servisný pracovník.

1.1.2 Nebezpečenstvo v
dôsledku nesprávnej
manipulácie

▶ Starostlivo si prečítajte tento
návod.

▶ Pri všetkých činnostiach po-
čas manipulácie so zariade-
ním Vaillant dodržiavajte vše-
obecné bezpečnostné upo-
zornenia a výstražné upozor-
nenia.

▶ Činnosti vykonajte iba tak,
ako je to popísané v predlo-
ženom návode.

1.1.3 Nebezpečenstvo
v dôsledku chybnej
funkcie

▶ Dbajte na to, aby mohol pries-
torový vzduch voľne prúdiť
okolo regulátora a aby sa re-
gulátor nezakrýval nábytkom,
závesmi alebo inými pred-
metmi.

▶ Dbajte na to, aby ventily všet-
kých vykurovacích telies,

ktoré sa nachádzajú v miest-
nosti, v ktorej je regulátor na-
montovaný, boli úplne otvo-
rené.

▶ Vykurovací systém prevádz-
kujte iba v technicky bezchyb-
nom stave.

▶ Bezodkladne nechajte od-
strániť poruchy a poškodenia,
ktoré negatívne ovplyvňujú
bezpečnosť.

1.1.4 Poškodenie mrazom
v dôsledku vypnutia
zariadenia

Ak vypnete vykurovací systém,
môžu sa čiastkové oblasti vy-
kurovacieho systému poškodiť
mrazom.
▶ Zdroj tepla neodpájajte od

elektrickej siete.
▶ Hlavný vypínač vykurova-

cieho systému nechajte v po-
lohe „1”.

1.1.5 Poškodenie mrazom
v dôsledku príliš nízkej
priestorovej teploty

Pri príliš nízkom nastavení
priestorovej teploty v jednotli-
vých miestnostiach sa môžu
čiastkové oblasti vykurovacieho
systému poškodiť mrazom.
▶ Ak ste počas obdobia mrazov

neprítomní, potom zabez-
pečte, aby vykurovací systém
ostal v prevádzke a aby boli
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priestory dostatočne tempero-
vané.

▶ Prihliadajte na funkciu protim-
razovej ochrany.

1.2 Použitie zariadenia podľa
určenia

Pri neodbornom používaní
alebo používaní v rozpore s
určením môžu vznikať nebez-
pečenstvá poranenia alebo
ohrozenia života používateľa
alebo tretích osôb, resp. poško-
denia výrobku a iných vecných
hodnôt.
Tento výrobok nemôžu použí-
vať osoby (vrátane detí) s ob-
medzenými fyzickými, senzoric-
kými alebo duševnými schop-
nosťami alebo osoby s nedosta-
točnými skúsenosťami a/alebo
vedomosťami, iba ak budú kvôli
svojej bezpečnosti pod dozo-
rom kompetentnej osoby alebo
musia od tejto osoby dostávať
pokyny, ako treba výrobok pou-
žívať.
Deti musia byť pod dozorom,
aby sa zabezpečilo, že sa s
výrobkom nebudú hrať.
Pomocou tohto regulátora je
možné riadiť vykurovací systém
s vykurovacím kotlom.
Použitie podľa určenia zahŕňa:
– dodržiavanie priložených ná-

vodov na obsluhu, inštaláciu

a údržbu zariadenia, ako aj
všetkých ostatných kompo-
nentov systému,

– dodržiavanie všetkých in-
špekčných a údržbových pod-
mienok uvedených v návo-
doch.

Iné použitie, ako použitie opí-
sané v predloženom návode
alebo použitie, ktoré presahuje
rámec tu opísaného použitia, sa
považuje za použitie v rozpore
s určením.
Za použitie v rozpore s určením
sa považuje aj každé bezpro-
stredné komerčné a priemy-
selné použitie.

1.3 Označenie CE

Označením CE sa doku-
mentuje, že výrobky podľa ty-
pového štítku spĺňajú základné
požiadavky príslušných smer-
níc.
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2 Pokyny k dokumentácii
2.1 Dodržiavanie súvisiacich

podkladov
▶ Bezpodmienečne dodržiavajte všetky

návody na obsluhu, ktoré sú priložené
ku komponentom systému.

2.2 Uschovanie podkladov
▶ Tento návod, ako aj všetky súvisiace

podklady uschovajte pre ďalšie použitie,
avšak nie vo výrobku ani na výrobku.

3 Opis zariadenia
3.1 Platnosť návodu
Tento návod platí výhradne pre nasledu-
júce zariadenia:

Modely a čísla výrobkov
Exacontrol 7 0020170571

Modely a čísla výrobkov
Exacontrol 7R 0020170576

Číslo výrobku (zariadenia) nájdete na ty-
povom štítku.

3.2 Sériové číslo
Siedme až 16. číslo sériového čísla tvoria
číslo výrobku.
Sériové číslo sa nachádza na štítku na
zadnej strane priestorového termostatu.

3.3 Konštrukcia zariadenia
3.3.1 Prehľad ovládacích prvkov
Priestorový termostat

1 4 5 6 732

1 Tlačidlo pre
podsvietenie a
protimrazovú
ochranu

2 Displej
3 Nastavovacie tla-

čidlo (zníženie
hodnoty alebo
prebehnutie mož-
ností výberu)

4 Nastavovacie tla-
čidlo (zvýšenie
hodnoty alebo
prebehnutie mož-
ností výberu)

5 Tlačidlo zrušenia
poruchy

6 Tlačidlo výberu a
potvrdenia

7 Tlačidlo na vyvo-
lanie programova-
nia
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Bezdrôtová prijímacia jednotka
Platí pre: Bezdrôtový priestorový termostat

1 2 3

1 Spínač ON/OFF
2 Červená LED di-

óda svieti (bez-
drôtová prijímacia
jednotka zapnutá)

3 Zelená LED dióda
svieti (požiadavka
na vykurovanie
prenesená medzi
bezdrôtovou prijí-
macou jednotkou
a priestorovým
termostatom)

4 Obsluha
4.1 Opis základného zobrazenia

31 2

5

4

1 Dni týždňa
Pondelok (M),
utorok (TU),
streda (W), štvr-
tok (TH), piatok
(F), sobota (SA),
nedeľa (SU)

2 Prevádzková
doba programu
od 1 do 5

3 Zobrazenie pries-
torovej teploty (5
až 45 °C), resp.
požadovanej tep-
loty v nastavova-
com režime (5 až
35 °C)

4 Formát denného
času
Predpoludnie
(AM), popoludnie
(PM)

5 Denný čas
od 1 do 12

4.2 Opis zobrazenia rôznych funkcií

23 145

1 Batérie slabé
2 Nastavenie aktu-

álneho programo-
vania vykurovania

3 Nastavenie do-
časnej zmeny /
požadovanej tep-
loty podľa progra-
movania

4 Požiadavka na
vykurovanie odo-
slaná na vykuro-
vací kotol

5 Protimrazová
ochrana aktivo-
vaná

5 Prevádzka
5.1 Druh prevádzky
5.1.1 Použitie programovania

vykurovania
Priestorový termostat riadi vykurovací sys-
tém podľa priestorovej teploty a programo-
vania.
V zariadení je k dispozícii programovanie
(výrobné nastavenie). Toto je možné indi-
viduálne prispôsobiť (prevádzkové doby a
požadované priestorové teploty).

5.1.2 Dočasné vyradenie z prevádzky
Dočasným vyradením z prevádzky je
možné chrániť batérie.
Priestorový termostat potom nevysiela
požiadavku na vykurovanie na vykurovací
kotol.

5.1.3 Protimrazová ochrana
Funkcia protimrazovej ochrany chráni vy-
kurovací systém a byt pred poškodením
spôsobeným mrazom.
Teplota protimrazovej ochrany je pevne
nastavená na 5 °C.
Program vykurovania sa deaktivuje.
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5.2 Základné nastavenie
5.2.1 Princíp nastavenia
Nastavenie zvolené na editovanie bliká na
displeji.
▶ Pre zmenu zvoleného nastavenia

stlačte tlačidlá « ».
▶ Pre potvrdenie nastavenia stlačte tla-

čidlo «Ok».

◁ Zvolí sa nasledujúce nastavenie.

5.2.2 Nastavenie času a dňa
1. Súčasne stlačte tlačidlá «Ok/Menu» na

dobu 3 sekúnd.

◁ Hodnota zvolená na editovanie bliká
na displeji.

2. Nastavte hodiny.
3. Pre zmenu zvoleného nastavenia

stlačte tlačidlá « ».
4. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tla-

čidlo «Ok».
5. Nastavte minúty.
6. Pre zmenu zvoleného nastavenia

stlačte tlačidlá « ».
7. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tla-

čidlo «Ok».
8. Zvoľte aktuálny deň.
9. Pre zmenu zvoleného nastavenia

stlačte tlačidlá « ».
10. Pre potvrdenie nastavenia stlačte

tlačidlo «Ok».
11. Stlačte tlačidlo «Menu».

5.2.3 Nastavenie vykurovania
5.2.3.1 Programovanie vykurovania
Prípravná práca
▶ Prekontrolujte zobrazenie na priestoro-

vom termostate. Základné zobrazenie
musí ostať viditeľné.

1. Stlačte tlačidlo «Menu».

◁ Na displeji bliká prvá prevádzková
doba.

◁ sa zobrazí na displeji.

Upozornenie
Priestorový termostat disponuje
2 programovacími režimami: „5-
2“ a „7“.
Programovací režim sa zvolí pri
inštalácii priestorového termos-
tatu.

2. Zvoľte blok dní, resp. deň, pre ktoré sa
má použiť individuálne nastavenie.

3. Pre zmenu zvoleného nastavenia
stlačte tlačidlá « ».

4. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tla-
čidlo «Ok».

Podmienky: Programovací režim: «5-2» (Zada-
nie)

▶ Zvoľte blok dní „5“.
▶ Vykurovanie naprogramujte pre pra-

covné dni (M, TU, W, TH, F).
▶ Zvoľte blok dní „2“.
▶ Vykurovanie naprogramujte pre dni

víkendu (SA, SU).

Upozornenie
Nastavenia bloku s 5 dňami
a bloku s 2 dňami môžu byť
rozdielne.

Podmienky: Programovací režim: «7»

▶ Zvoľte deň, pre ktoré sa má použiť indi-
viduálne nastavenie.

▶ Naprogramujte vykurovanie pre pra-
covné dni a dni víkendu (M, TU, W, TH,
F, SA, SU).

Upozornenie
Nastavenia pre 7 dní môžu byť
rozdielne.

5. Nastavte hodiny.
6. Pre zmenu zvoleného nastavenia

stlačte tlačidlá « ».
7. Pre potvrdenie nastavenia stlačte tla-

čidlo «Ok».
8. Nastavte minúty.
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9. Pre zmenu zvoleného nastavenia
stlačte tlačidlá « ».

10. Pre potvrdenie nastavenia stlačte
tlačidlo «Ok».

Upozornenie
Program začne o 12:00 (AM)
a končí o 12:00 (PM).

Upozornenie
Nastavený čas zodpovedá
prvej prevádzkovej dobe.
Koniec prvej prevádzkovej
doby zodpovedá času, ktorá
sa nastaví pre začiatok nasle-
dujúcej prevádzkovej doby.

11. Nastavte želanú požadovanú priesto-
rovú teplotu.

12. Pre zmenu zvoleného nastavenia
stlačte tlačidlá « ».

13. Pre potvrdenie nastavenia stlačte
tlačidlo «Ok».

14. Ak chcete pokračovať v programovaní
nasledujúcich prevádzkových dôb.

15. Stlačte tlačidlo «Ok».
16. Ak chcete ukončiť programovanie.
17. Stlačte tlačidlo «Menu».

Upozornenie
Ak po dobu 15 sekúnd nestla-
číte žiadne tlačidlo, programo-
vanie sa automaticky uloží a
objaví sa základné zobraze-
nie.

5.2.3.2 Zobrazenie aktuálnej
požadovanej teploty

▶ Stlačte tlačidlá « » na zobrazenie
požadovanej teploty.

◁ sa zobrazí na displeji.
◁ Aktuálna požadovaná teplota sa zo-

brazí na 3 sekundy.

5.2.3.3 Dočasná zmena aktuálneho
programovania

1. Stlačte tlačidlá « » na zobrazenie
požadovanej teploty.

2. Nastavte požadovanú priestorovú tep-
lotu.

3. Pre zmenu zvoleného nastavenia
stlačte tlačidlá « ».

◁ sa zobrazí na displeji.
◁ Nastavená požadovaná priestorová

teplota bliká po dobu 3 sekúnd.
◁ Dočasná zmena je aktívna až po na-

sledujúcu zmenu teploty programu
vykurovania.

◁ Prevádzková doba programovania
vykurovania na displeji zhasne.

5.2.4 Obnovenie výrobného
nastavenia

▶ Stlačte tlačidlo RESET.

◁ Pri tomto procese sa vymažú všetky
osobné nastavenia priestorového
termostatu.

5.3 Dočasné vyradenie z prevádzky
1. Súčasne stlačte tlačidlá « » na

dobu 3 sekúnd.

◁ Dočasné vyradenie z prevádzky je
aktivované.

◁ Displej je vypnutý.
◁ Všetky funkcie vykurovania sú deak-

tivované.
◁ Zariadenie aktualizuje denný čas,

ktorý však nie je vidieť na displeji.

2. Stlačte tlačidlo.

◁ Dočasné vyradenie z prevádzky je
deaktivované.

◁ Zariadenie sa opäť uvedie do pre-
vádzky podľa programovania.
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5.4 Protimrazová ochrana
1. Tlačidlo « » stlačte na dobu 3 se-

kúnd.

◁ Symbol na displeji bliká.
◁ Protimrazová ochrana je aktivovaná.

– Požadovaná priestorová teplota
pre protimrazovú ochranu
5 ℃

2. Tlačidlo « » stlačte na dobu 3 se-
kúnd.

◁ Symbol na displeji zhasne.
◁ Protimrazová ochrana je deaktivo-

vaná.

6 Starostlivosť a údržba

6.1 Čistenie regulátora
1. Teleso regulátora čistite vlhkou han-

dričkou.
2. Nepoužívajte čistiace prostriedky s ab-

razívnymi látkami alebo také, ktoré by
mohli poškodiť obslužné prvky alebo
displej.

6.2 Rozpoznanie a odstránenie
porúch

Podmienky: Priestorová teplota nedosahuje na-
programovanú teplotu.

▶ Prekontrolujte, či sú úplne otvorené
termostatické ventily na vykurovacích
telesách priestoru, v ktorom je nainšta-
lované zariadenie.

Podmienky: Displej priestorového termostatu je
vypnutý.

▶ Prekontrolujte, či sú batérie priestoro-
vého termostatu správne nasadené do
priehradky pre batérie.

▶ Prekontrolujte správnu polaritu batérií.
▶ Presvedčte sa, či nie sú batérie vybité.

Podmienky: Chyba prenosu

▶ Presvedčte sa, či je vykurovací kotol
zapnutý.

▶ Prekontrolujte, či sú batérie priestoro-
vého termostatu správne nasadené do
priehradky pre batérie.

▶ Prekontrolujte správnu polaritu batérií.
▶ Presvedčte sa, či nie sú batérie vybité.

6.3 Výmena batérie

A

B

C

1. Otvorte kryt priehradky pre batérie
priestorového termostatu.

2. Odoberte batérie.
3. Batérie vymeňte za nové alkalické ba-

térie typu AA LR6 za zohľadnenia pólo-
vania (smer plusového a mínusového
pólu).

7 Definitívne vyradenie
výrobku z prevádzky

▶ Výrobok nechajte definitívne vyradiť z
prevádzky servisnému pracovníkovi.

8 Likvidácia výrobku a
príslušenstva

▶ Výrobok ani príslušenstvo nelikvidujte
spolu s domovým odpadom.

▶ Zabezpečte, aby sa výrobok a kom-
pletné príslušenstvo riadne zlikvidovali.

▶ Dodržiavajte všetky relevantné pred-
pisy.
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9 Záruka a zákaznícky servis
9.1 Záruka
Na informácie týkajúce sa záruky výrobcu
sa spýtajte na kontaktnej adrese uvedenej
na zadnej strane.

9.2 Zákaznícky servis
Kontaktné údaje nášho zákazníckeho ser-
visu nájdete na adrese uvedenej na zadnej
strane alebo na protherm.eu.







Dodávateľ / Výrobca
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