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AVANSA 2007
PROGRAMOVATELNÝ RADIOFREKVENČNÍ 

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT



OBECNÝ POPIS TERMOSTATU

AVANSA 2007 pokojový termostat s provozním zapínáním je 
vhodný pro regulaci většiny kotlů prodávaných v ČR. 
Je možné ho připojit 
ke kterémukoli plyno-
vému kotli disponující 
přípojkou na pokojový 
termostat s dvojitým 
vedením nebo ke kli-
matizačnímu zařízení 
nezávisle na tom, zda 
tento disponuje 24 V 
nebo 230 V provozním 
napětím.



Přístroj je možné naprogramovat individuálně podle Vašich potřeb 
tak, aby se topný (chladicí) systém ve Vámi požadovaném čase a 
na Vámi požadovanou teplotu spustil a Váš byt, kancelář vytopil 
(zchladil) a kromě zajištění pohodlí přispěl i k snížení nákladů na 
energii. Zvláště na každý den v týdnu je možné vytvořit samostatný, 
od sebe nezávislý teplotní program. Denně je možno nastavit 1 pevný  
(PROG ) a 6 libovolně zvolitelných (PROG  – PROG ) časů spínání 
(nastavitelné v 10 minutových intervalech) a v každém spínacím 
intervalu je možno nastavit libovolně zvolenou teplotu (nastavitelné 
v 0,5°C-vých  intervalech).
Spínací citlivost termostatu je možno nastavit na ±0,1°C nebo na 
±0,2°C (základní výrobní nastavení) nebo na ±0,3°C. Tím se rozumí 
rozdíl teploty, který je mezi nastavenou hodnotou a skutečnou 
měřenou teplotou při zapnutí. V případě základního výrobního 



nastavení (spínací citlivost ±0,2°C, provoz topení) např. když 
nastavená hodnota na termostatu je 20°C, tak přístroj zapne při 
teplotě 19,8°C nebo pod ní, respektive při 20,2°C  nebo nad ní kotel 
vypne. V provozu chlazení termostat zapíná přesně opačně. Změnu 
výrobně nastavené spínací citlivosti ±0,2°C viz. v bodě 3.4.
Termostat je vybaven funkcí pro ochranu čerpadla. Tato funkce 
slouží k zamezení ucpání čerpadla. Zapíná kotel každý den o 12,00 
hodině na jednu minutu v tom případě, že kotel nebyl zapnutý podle 
programu (např. ve letním období) více než 24 hodin. Pro aktivaci 
ochranné funkce čerpadla viz bod 3.5.





1. UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

V místnosti, v nichž se pravidelně nebo delší dobu zdržujete, je vhodné 
termostat umístit tak, aby byl umístěn ve směru přirozeného proudění 
vzduchu v místnosti, nebyl však vystaven průvanu nebo nadměrným 
teplotním vlivům (např. sluneční záření, lednička, komín, atd.). Jeho 
optimální umístění je ve výšce 1,5 m nad úrovní podlahy.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou Vaše místnosti v bytě vyba-
vené radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi, vyměňte tyto 
radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi za manuálně nasta-
vitelné ovladače nebo jejich nastavte na maximální stupeň teploty 
v té miestosti, v níž hodláte termostat umístit. V opačném případě 
může termostatická hlavice narušit regulaci teploty v bytě.



2. ZAPOJENÍ TERMOSTATU

Na namontování a zapojení 
termostatu zatlačte západku 
nacházející se na horní stra-
ně krytu termostatu a oddělte 
zadní stranu termostatu podle 
obrázku.
Pomocí přiložených šroubů při-
pevněte zadní kryt na stěnu.
Pomocí menšího šroubováku 
odstraňte kryt přípojek z vnitřní 
strany zadního krytu. 



Výstupní relé termostatu je vybaveno 3 následujícími připojovacími 
body: 1 (NO), 2 (COM), 3 (NC) nacházejícími se pod vnitřním 
krytem na vnitřní straně zadního krytu termostatu.
Přístroj, který chceme nastavit (topení/chlazení) je třeba napojit na 
dva přípojné body, vytvořené pro zapojení pokojového termostatu, 
řadový spínač 1 (NO) a 2 (COM) ve stavu klidu, na otevřené 
spínače relé. 

V případě, že chcete provést řízení takového starého kotle nebo 
jiného přístroje (např. čerpadla), který nemá vytvořenou přípojku 
pro zapojení pokojového termostatu, potom přípojné body 1 a 2 u 
řadového 
spínače zapojte jako přípojky jednoho spínače do proudového 
obvodu síťového přípojného vedení přístroje, který chcete ovládat.



Po připojení připojovacích vedení nasaďte odstraněn vnitřní kryt 
zpět, aby se předešlo nebezpečenstu úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ! Namontování a zapojení přijímače svěřte z bezpeč-
nostních důvodů odborníkovi. Při vytváření připojení pro topné / chla-
dicí zařízení v každém případě bezpodmínečně dbejte na dodržení 
předpisů udádzaných výrobcem! Napětí, které se na 1., 2., nebo 3. 
svorce objeví, závisí jen na ovládaného systému. Z toho důvodu se pa-
rametr použitého vedení určí na základě typu ovládaného prostředku. 
Délka vedení není podstatná.



3. UVEDENÍ TERMOSTATU DO PROVOZU, ZÁKLADNÍ
NASTAVENÍ

3.1 Vložení baterií
Držák na baterie se nachází na vnitřní straně předního krytu. Vložte 
do držáku 2 ks alkalických tužkových baterií typu AA (typu LR6). 
Dbejte na správné vložení podle označených polarit. Po vložení ba-
terií se na displeji objeví blikající symboly dne, hodin, čísla programu 
jakož i nastavena a měřená vnitřní teplota. (Pokud se zpráva ne-
zobrazí této informace, můžete stisknout uvnitř krytu základní desky 
„RESET“.) Na uvedení termostatu do základní polohy stiskněte po 
vložení baterií tlačítko „SET“. Po stisknutí tlačítka „SET“ se blikání 
na displeji ukončí, termostat se dostane do výrobní základní polohy 
a může se začít s nastavováním. Po vložení baterií nasaďte na na-
montovaný zadní kryt přední kryt přístroje. 



3.2 Nastavení aktuálního data a času
Stiskněte tlačítko „SET“ a potom tlačítko „DAY“. Tehdy na displeji ter-
mostatu bliká pouze slabika aktuálního dne (při prvním spuštění slabi-
ka MON jako pondělí) a zobrazí se i hodina a minuty. Velkými tlačítky 

 nebo  nacházejícími se na předním krytu přístroje nastav-
te pořadové slabiku aktuálního dne (pondělí: MON, úterý: TUE, středa: 
WED atd.). Stiskněte znovu tlačítko „DAY“. Slabika, která určuje den, 
přestane blikat a stane se trvale viditelným, zatímco číslice určující čas 
nadále blikají. Velkými tlačítky  nebo  nacházejícími se na 
předním krytu přístroje nastavte aktuální čas - hodinu. Stiskněte znovu 
tlačítko „DAY“. Číslo, které určuje hodinu, přestane blikat a stane se 
trvale viditelným, zatímco číslice určující minuty nadále blikají. Velkými 
tlačítky  nebo  nacházejícími se na předním krytu přístroje 
nastavte aktuální čas - minuty. V případě, že si přejete nastavené 
údaje změnit, stiskněte opět tlačítko „DAY“, abyste se mohli vrátit 



na začátek nastavení. Ukončení nastavení údajů potvrďte stisknu-
tím tlačítka „SET“. Stiskem tlačítka „SET“ se nastavené údaje uloží 
a přístroj se dostane do základní polohy. (Cca. po uplynutí 15 vteřin 
se nastavení automaticky potvrdí a displej přístroje se přepne do zá-
kladní polohy).

3.3 Výměna  provozu topení a chlazení
Máte možnost jednoduché výměny mezi provozními způsoby topení 
(základní výrobní nastavení) a chlazení. Přípojné body 1 (NO) a 2 
(COM) výchozího relé termostatu se uzavírají v provozu topení pod 
nastaveným stupněm teploty, v provozu  chlazení nad nastaveným 
stupněm teploty (s ohledem na nastavenou citlivost spínání). Uza-
vřený stav připojovacím bodů výstupových relé 1 (NO) a 2 (COM) se 
ukazuje na displeji v levém dolním rohu při topení s ikonou  , a při 
chlazení s ikonou .



K výměně mezi provozy nejprve stiskněte tlačítko „SET“, aby display 
přístroje byl na základní obrazovce. Poté stiskněte tlačítko „SET“ a držte 
stlačené, poté stiskněte i tlačítko „COPY“. Tehdy se na místě hodin obje-
ví nápis, označující způsob provozu - topení („ ”) nebo chlazení („

”). Způsob provozu můžete měnit pomocí velkých tlačítek  a 
 , nastavení můžete potvrdit stlačením tlačítka „SET“ (pokud  do 15 

vteřin není stisknuto žádné tlačítko, tehdy se nastavení potvrdí samo). 
Poté se na display přístroje vrátí základní obrazovka. 

3.4 Nastavení citlivosti spínání (přesnost) 
Pod citlivostí spínání se rozumí teplotní rozdíl, který je mezi nasta-
venou hodnotou a skutečně naměřenou teplotou při zapnutí. Čím 
menší je toto označující číslo, tím rovnoměrnější bude teplota míst-
nosti, zvýší se komfort. Citlivost spínání neovlivní tepelnou ztrátu 
místnosti (budovy). 



V případě požadavku vyššího komfortu je účelné zvolit spínací citli-
vost tak, aby byla zajištěna co největší rovnoměrnost teploty. Je tře-
ba ale dbát i na to, aby kotel nanejvýš jen v případě nízké venkovní 
teploty (např. -10°C) zapínal víckrát za hodinu, protože časté vypíná-
ní a zapínání zhoršuje efektivnost provozu kotle, zvyšuje spotřebu 
plynu.  V případě vytápěcích systémů s velkou tepelnou setrvačnos-
tí (např. podlahové vytápění) a tradiční stavební konstrukce (např. 
cihlové stavby) doporučujeme nastavení spínací citlivosti na ±0,1°C, 
zatím co v případě systémů s malou tepelnou setrvačností (např. 
topení plochými radiátory) a v případěbudov lehké konstrukce (např. 
vestavěné podkroví)  doporučujeme nastavení spínací citlivosti na 
±0,2°C (základní výrobní nastavení) nebo na ±0,3°C.         
K nastavení žádané citlivosti spínání nejprve stiskněte tlačít-
ko „SET“, aby na displayi  přístroje byla základní obrazovka, poté 
stiskněte jeden po druhém tlačítka „DAY“ a „COPY“. Poté můžete 



pomocí velkých tlačítek  a  zvolit citlivost spínání. Nápis
„ ” označuje ±0,1°C, nápis „ ” označuje ±0,2°C a nápis 
„ ” označuje ±0,3°C. Nastavení potvrzuje stisknutí tlačítka „SET“ 
(pokud do 15 vteřin nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, tehdy se 
nastavení potvrdí i samo od sebe). Poté se na display přístroje vrátí 
základní obrazovka.

3.5  Aktivace ochranné funkce čerpadla
V základním nastavení přednastaveném výrobcem tato funkce není 
aktivní. Její aktivace nebo vypnutí je možné stiskem tlačítka „SET“ 
(čímž se přístroj dostane do základní polohy) a následným stiskem 
tlačítek „DAY“, „PROG“ a velkých tlačítek  nebo . Nasta-
vení „ ” (vypnuto) nebo „ ”(zapnuto) potvrďte stisknu-
tím tlačítka „SET“. (Cca. po uplynutí 15 vteřin se nastavení automa-



ticky potvrdí a displej přístroje se přepne do základní polohy). Poté 
se na display přístroje vrátí základní obrazovka.
Aktivována funkce na ochranu čerpadla slouží k zamezení ucpání čer-
padla v nevytápěném období a zapíná kotel každý den o 12,00 hodině 
na jednu minutu. (Funkce na ochranu čerpadla dokáže splnit svůj účel 
pouze tehdy, pokud je kotel i v létě v provozuschopném stavu. Pro 
toto období se doporučuje nastavit nižší teplotu (např. +10°C), aby se 
zabránilo zbytečnému zapínání kotle při dočasném ochlazení.)

3.6 Kalibrování teploměru termostatu
Máte možnost kalibrovat teploměr přístroje (korigovat měřenou po-
kojovou teplotu). K tomu nejprve stiskněte tlačítko „SET“, aby na dis-
playi přístroje byla základní obrazovka. Poté stiskněte tlačítko „DAY“, 
a následovně tlačítko „HOLD“. Tehdy se na místě hodin objeví ná-



pis „ ” a na místě teploty míra korekce (výrobní základní poloha 
0,0°C). Pomocí velkých tlačítek  a  nastavte míru korekce 
mezi -3,0°C a +3,0°C v 0,1°C-vých intervalech. Nastavení potvrdíte 
stisknutím tlačítka „SET“ (pokud během 15 vteřin není stisknuto žád-
né tlačítko, tehdy se nastavení potvrdí samo). Poté se display přístro-
je vrátí na základní obrazovku. Korekce měřené teploty proběhne za 
několik vteřin po potvrzení. 

4. PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU

4.1 Krátký výklad programování
• Pod programováním se rozumí nastavení doby spínání a volba

příslušných tepelných hodnot. Přístroj je možno nastavit na obdo-
bí jednoho týdne. Provoz je automatický, zadané zapínání opa-



kuje v 7 denních cyklech. Přístroj umožňuje nastavení 1 pevného 
(PROG ) a 6 libovolně volitelných termínů zapnutí (PROG  – PROG 
) zvlášť na každý den v týdnu, nezávisle na sobě. Ke každé spí-

nací době je možno zvolit jiný stupeň teploty mezi 5 a 40°C  v 
0,5°C -ových intervalech. Nastavená teplota ke každému spínání 
má platnost do následujícího zapnutí. Např. teplotu nastavenou ke 
spínací době PROG  termostat drží do spínací doby PROG . Od spí-
nací doby PROG  bude v platnosti stupeň teploty zvolený ke spínací 
době PROG  do následující spínací doby (PROG ).  

• Doba zapnutí PROG  je , která je nezměnitelná, jen k ní 
náležící stupeň teploty je na základě zvláštních požadavků nasta-
vitelný. Takto termostat v základní výrobní poloze vykonává denně 
jen 1 zapnutí (PROG ), které je v platnosti od  do  
následujícího dne.



POZNÁMKA: Používání 1 zapínání denně (základní výrobní na-
stavení) má smysl tehdy, když je zapotřebí denně rovnoměrného 
stupně teploty.  (Když např. chcete udržovat ve všední dny stálou 
úspornou teplotu např. 16°C , na konec týdne zase stálou komfortní 
teplotu např. 22°C ). V ostatních případech je z hlediska komfortu 
a úspory energie účelnější aktivovat denně více zapnutí. Z hledis-
ka úspory energie se doporučuje, aby komfortní stupeň teploty byl 
nastaven jen na tu dobu, kdy je místnost nebo budova v užívání, 
protože každý 1°C snížení teploty má za výsledek průměrně cca 
6% úspory energie za sezonu. Totiž oproti domněnce, ne vytopení 
bytu ale udržení teploty vyžaduje víc tepelné energie (Na kamnech 
např. nádobu s vodou je možno udržovat ve varu s větším plame-
nem než při zahřívání nižší teplotu).

• Zapínání PROG  – PROG   jsou v základní poloze inaktivní (jejich



doba je ), ale je možno je podle požadavku aktivovat. Doby 
zapínání PROG  – PROG  je možno nastavit volně v 10 minuto-
vých intervalech mezi  a  s tím omezením, že přístroj 
povoluje nastavení jen v pořadí časového sledu zvyšujících se 
časových termínů tak, že mezi jednotlivými spínacími časy musí 
být rozdíl min. 10 minut. Min. rozdíl 10 minut mezi spínacími časy 
zůstává i tehdy, když se upravují časové údaje dříve nastaveného 
programu, s vyhnutím se shodování a překrývání spínacích časů. 
V takovém případě přístroj dotyčné časy posune dopředu tak, aby 
vždy zůstal min. časový rozdíl 10 minut. Pokud kvůli úpravě časů 
jeden nebo více spínacích časů se dostane za poslední nastavi-
telný čas dne ( ), tak se automaticky mění na inaktivní.

• Ke vstupu do programování je nutno stisknout a držet tlačítko
„SET“ a mezitím je nutno stisknout i tlačítko „PROG“. V průběhu



programování se nastavené hodnoty (den, čas, teplota) objevují 
blikavě na displayi přístroje. Změny hodnot se v každém případě 
provádí pomocí velkých tlačítek  a  které se  nacházejí 
na přední straně přístroje. Potvrzení nastavené hodnoty a pokra-
čování se provádí stisknutím tlačítka „PROG”. Nastavený program 
můžete uložit stisknutím tlačítka „SET“. Podrobnější popis progra-
mování je popsán v bodě 4.3.

• Pokud jsou mezi sedmi dny takové, ve kterých chcete používat
tentýž program, tak stačí ten program napsat jednou, protože jeho
adaptaci na libovolný den můžete snadno vykonat pomocí tlačít-
ka „COPY“ podle bodu 4.4. Pokud chcete na všechny dny tentýž
program, tak máte i možnost programovat najednou všechny dny
v týdnu (tehdy při výběru dnů je potřeba vybrat společně pořadové
slabiky MON TUE WED THU FRI SAT SUN). Nezapomeňte ale na



to, když  programujete všechny dny najednou, tak jejich programy 
budete moci  upravovat jen společně. Proto pokud chcete jen i na 
jeden den rozdílný program od ostatních, tak je nutno programování 
dnů provést zvlášť a totožné dny okopírovat tlačítkem „COPY“. 

• K provozu topení a chlazení je možnost psát zvlášť programy, kte-
ré termostat při změně mezi provozy uchová. Když tedy používá-
te termostat v provozu topení stejně jako i chlazení, tak při změně 
mezi provozy není třeba  provozu odpovídajícně vždy znovu psát 
program. 

4.2 Návrh na vytvorenie vykurovacieho programu
Všeobecné požadavky komfortu uspokojí pokojová teplota v noci sní-
žená na 19-21°C a přes den, při pobytu doma vyšší než 22-23°C. 
Přes den, dokud je rodina v práci a ve škole, je zapotřebí jen tem-



perovat. Jelikož vytopení i vychladnutí trvá většinou dlouhou dobu, 
je účelné nastavit spínací časy o  0,5-1 hodinu před dobu změny 
denního chodu.
Tuto možnost nabízí programovatelnost termostatu. Úsporný topný 
program průměrné zaměstnané rodiny doporučujeme sestavit po-
dobně, jako níže uvedený topný program:



Diagram teploty 



4.3 Kroky programování přístroje
a. Stiskněte tlačítko „SET“, aby na displayi termostatu byla zá-

kladní obrazovka.
b. Stiskněte opět tlačítko „SET“ a držte stlačené, a mezitím

stiskněte i tlačítko „PROG“. Tehdy se přístroj dostane do pozi-
ce programování a v nejhornějším řádku na displayi se blikavě
objeví pořadové slabiká, označující aktuální den (dny).

c. Pomocí velkých tlačítek  a  na přední straně pří-
stroje zvolte den, který chcete programovat (MON slabika
v pondělí, TUE je úterý a WED je středa, atd.). Pokud chcete
psát tentýž program na každý den týdne, je účelné najednou
vybrat všechny dny týdne (toto signalizuje společné blikání po-
řadových slabík MON TUE WED THU FRI SAT SUN), aby se
nemusel každý den týdne programovat zvlášť. Po vybrání dne



(dnů) pro zaznamenání nastavení a pokračování stiskněte tlačít-
ko „PROG“. 

d. Tehdy přístroj nabídne nastavení teploty při zapnutí PROG ,
vztahující se k vybranému dni (dnům). Při nastavování se aktuál-
ní nastavená teplota ukazuje blikáním (v základní výrobní poloze

°C). Pomocí velkých tlačítek  a , nacházejících se 
na přední straně přístroje nastavte žádaný stupeň teploty, poté k 
zaznamenání nastavení a pokračování stiskněte tlačítko „PROG“. 

e. Tehdy následuje další krok programování, nastavení počátečního
času zapnutí PROG , které display přístroje signalizuje blikáním
nastavované časové hodnoty (v základní výrobní poloze ).
Pomocí velkých tlačítek  a , nacházejících se na přední
straně přístroje nastavte požadovaný čas pro zapnutí PROG , poté k
zaznamenání nastavení a pokračování stiskněte tlačítko „PROG“.



f. Poté programování pokračuje nastavením teploty, patřící k za-
pnutí PROG , které display přístroje signalizuje blikáním nastavo-
vané tepelné hodnoty (v základní výrobní poloze °C). Pomocí
velkých tlačítek  a  , nacházejících se na přední stra-
ně přístroje nastavte žádanou hodnotu stupně teploty při zapnutí
PROG , poté k zaznamenání nastavení a pokračování stiskněte
tlačítko „PROG“.

g. Tehdy přístroj nabídne nastavení času k zapnutí PROG , které
display přístroje signalizuje blikáním nastavované časové hodno-
ty (v základní výrobní poloze ). Spínání PROG  — PROG
můžete nastavit opakováním kroků „e“-„f“ (zcela stejným způ-
sobem, jako nastavení zapnutí PROG ). Pokud na vybraný den
(dny) kromě nastavení spínání nechcete aktivovat další zapínací
možnosti, stiskněte tlačítko „PROG“ bez toho, že by jste další na-



bídnutý počáteční čas zapnutí nastavovali ze základní polohy .
Tehdy se programování daného dne (dnů) ukončí, přístroj rovnou 
nabídne výběr nového dne a v  programování je možno od kroku 
„c“ pokračovat. Když jste na vybraný den (dny) již nastavili všechna 
spínání PROG  — PROG , tak po nastavení teploty k zapnutí PROG  
se programování daného dne (dnů) ukončí, přístroj rovnou nabídne 
výběr nového dne a programování může od kroku „c“ pokračovat. 

h. Programování můžete  stisknutím tlačítka „SET“ uložit, ukon-
čit. Tehdy se na display přístroje vrátí základní obrazovka. Přístroj
uloží nastavení i sám od sebe, když do 1 minuty není stisknuto
žádné tlačítko.  Pak se displej vrátí na hlavní obrazovku.

i. Pokud chcete napsaný program topení na vybraný den (dny) v
bodě „c” okopírovat na jiný den, můžete to snadno vykonat po-
mocí funkcí „COPY“ podle bodu 4.4.



4.4 Používání funkce „COPY“ (Okopírování programu 
jednoho dne na druhý den nebo dny) 

• Stiskněte tlačítko „SET“, aby na displayi termostatu byla základní ob-
razovka. Poté stiskněte přibližně po dobu 3 vteřin tlačítko „COPY“,
aby se funkce „COPY“ aktivovala. Stav připravenosti ke kopírování
programu signalizuje nápis „ ”, který se objeví na místě znaku 
hodin a blikání pořadového slabika MON, označující pondělí.

• Pomocí velkých tlačítek  a  , nacházejících se na před-
ní straně přístroje vyberte ten den, jehož program chcete okopíro-
vat na jiný den nebo dny.

• Stiskněte tlačítko „COPY“, aby jste provedli okopírování progra-
mu vybraného dne. Po okopírování blikání pořadového slabika,
označujícího okopírovaný den zmizí, nadále je viditelný plynule.



• Pomocí velkých tlačítek  a , nacházejících se na
přední straně přístroje zvolte ten den, na který chcete kopírovat
program předtím okopírovaného dne. Pořadová slabika, ozna-
čující aktuálně vybraný den během nastavení bliká (po prvním
stisknutí tlačítka  nebo ).

• Poté, co jste vybrali den, na který chcete kopírovat program
předtím okopírovaného dne, stiskněte tlačítko „COPY“, aby
proběhlo kopírování programu. Poté je plynule vidět pořadovú
slabiku dne, na který jste program kopírovali, skončí blikání. Po-
mocí velkých tlačítek  a  můžete potom vybrat další
dny, na které pomocí tlačítka „COPY“ můžete rovněž kopírovat
dříve okopírovaný program.

• Kopie programů můžete uložit stisknutím tlačítka „SET“ (pokud do
15 vteřin není stisknuto žádné tlačítko, kopie programu se uloží



samy od sebe). Poté se na display vrátí základní obrazovka. Ná-
sledovně můžete libovolně kopírovat program nového dne (dnů), 
opakováním výše popsaných kroků. 

4.5 Modifikace programu přístroje
• Opakováním kroků programování můžete kdykoliv libovolně mě-

nit nastavené hodnoty. 
• Počet dříve aktivovaných zapínání můžete libovolně zvýšit podle

bodu 4.3. 
• Některá, dříve aktivovaná zapnutí můžete vyřadit tak, že během

změny spínacího času, pomocí tlačítek  a  (nebo 
jedním stisknutím tlačítka „DAY“) vrátíte dříve nastavený čas do 
základní výrobní polohy ( ), poté stisknete tlačítko „PROG“. 



Následovně, když jste vyřadili jedno mezilehlé zapnutí, tak zůstá-
vající zapnutí se znovu pořadově očíslují.

• Když chcete ukončit modifikaci spínání vybraného dne, stiskněte
na 3 vteřiny tlačítko „PROG”. Poté můžete pokračovat v úpravách 
vybráním dalšího dne. Změny můžete stisknutím tlačítka „SET” 
uložit, ukončit. Nastavení přístroj uloží i sám od sebe, když bě-
hem 1 minuty není stisknuto žádné tlačítko. Tehdy se na display 
přístroje vrátí základní obrazovka.

• Když chcete psát úplně nový program, tak stisknutím tlačítka „RE-
SET” vymažte dřívější nastavení z paměti přístroje. Tím se přístroj 
dostane do základní výrobní polohy. Poté proveďte základní nasta-
vení přístroje a jeho naprogramování způsobem popsaným v bodě 
3. a 4.



4.6 Kontrola programu
• Stiskněte tlačítko „SET“, aby na displayi termostatu byla základní ob-

razovka, poté stiskněte tlačítko „PROG“. Tehdy se na displayi objeví 
pořadové slabiká označující den (dny), znak zapnutí PROG , jakož 
i nastavený čas a teplota k zapnutí PROG  daného dne (dnů) (ani 
jedna hodnota nebliká). 

• Opakovaným, několikanásobným stlačením tlačítka „PROG“ mů-
žete zkontrolovat hodnoty PROG , PROG  a jiných zapnutí, patřící 
k danému dni (dnům). Dny můžete měnit pomocí tlačítek     a 

. Pokud jste při programování najednou programovali všech-
ny dny v týdnu (MON TUE WED THU FRI SAT SUN), tak můžete 
program všech dnů prohlížet jen společně. 

• Po zkontrolování programu můžete stisknutím tlačítka „SET“ vrátit na



display základní obrazovku (pokud do 15 vteřin není stisknuto žádné 
tlačítko, tehdy se na display vrátí  základní obrazovka sama od sebe).

5. DOČASNÁ MODIFIKACE TEPLOTY NASTAVENÉ
PODLE PROGRAMU

K provedení jednodušší manuální modifikace teploty je v zá-
kladním, od výrobce přednastaveném nastavení k velkému tla-
čítku  přiřazena hodnota °C a tlačítku  hodnota

°C. Pokud hodláte teplotu modifikovat ručně, jedním stisknutím 
tlačítka  nebo tlačítka  automaticky naskočí výrobcem 
přednastavený stupeň teploty přiřazen k tlačítku. Např. pokud je ak-
tuálně běžící program PROG , který je nastaven na °C, v přípa-
dě potřeby jednoduše, jedním stisknutím tlačítka  zabezpečíte 
komfortní teplotu °C. Pro nastavení této teploty není nutné, abyste 



ji nastavovaly manuálně několikanásobným stiskem tlačítka  s 
odstupňováním po 0,5°C. Úspornou teplotu °C nastavenou podle 
programu můžete např. jedním stisknutím tlačítka  změnit na 
komfortní teplotu °C a není nutné, abyste ji nastavovaly manu-
álně několikanásobným stiskem tlačítka  s odstupňováním po 
0,5°C. Následným opakovaným tisknutím tlačítek  nebo 
je samozřejmě možné teplotu °C přednastavenou výrobcem s 
odstupňováním po 0,5°C zvyšovat, resp. snižovat podle aktuálních 
požadavků.
K velkým tlačítkům  a  od výrobce přidělenou úspornou 
teplotu °C, resp. přidělenou komfortní teplotu °C lze ľuboľne 
změnit podle následujícího postupu:
• Pro nastavení úsporné teploty stiskněte a podržte tlačítko „SET“

a následně jednou stiskněte tlačítko  a pak pomocí tlačítka



 a/nebo  nastavte Vámi požadovaný stupeň úsporné tep-
loty. Po nastavení požadovaného stupně teploty opět stiskněte tla-
čítko „SET“, aby se nastavený stupeň teploty uložil (cca. po uplynutí 
15 vteřin se převedené kopírování programů automaticky potvrdí a 
termostat se přepne do základní polohy).

• Pro nastavení komfortní teploty stiskněte a podržte tlačítko „SET“
a následně jednou stiskněte tlačítko  a poté pomocí tlačítka 

 a/nebo  nastavte Vámi požadovaný stupeň komfortní 
teploty. Po nastavení požadovaného stupně teploty opět stiskněte 
tlačítko „SET“, aby se nastavený stupeň teploty uložil (cca. po uply-
nutí 15 vteřin se převedené kopírování programů automaticky potvr-
dí a termostat se přepne do základní polohy). 



5.1 Modifikace teploty do následujícího zapnutí programu
Stisknutím, resp. mačkáním velkých tlačítek  nebo  na-
cházejícími se na předním krytu přístroje nastavte požadovanou 
teplotu. Po nastavení teploty zmizne z displeje číslo programu, na 
displeji se objeví  ikona, která signalizuje, že termostat funguje 
na základě ručního nastavení. Přístroj podle nastavené hodnoty řídí 
kotel, dokud nedojde k následujícímu času zapnutí podle programu.
Na displeji při změnách teploty se objeví hodnoty označující hodiny, 
které střídavě ukazují přesný čas (TIME), jakož i čas zbývající od 
aktivace ručního nastavení (TIME LEFT) (např.  , tj. 4 hodiny a 2 
minuty). Po uplynutí tohoto času ikona   zmizí a přístroj se přestaví na 
nastavený program. V případě, že si přejete ještě před příštím zapnu-
tím vrátit k původnímu programu, stiskněte tlačítko „SET“.



5.2 Modifikace teploty pro 1 ... 99 - hodinový úsek (party 
program)

Pomocí velkých tlačítek  a , nacházejících se na přední 
desce přístroje, nastavte požadovanou teplotu. Po nastavení teploty 
zmizne z displeje číslo programu, objeví se ikon , značící, že ter-
mostat pracuje ručním řízením, pak stlačte tlačítko „DAY“. Poté z dis-
pleje zmizne ikon , objeví se ikon , jakož i na místě segmentů, 
značících přesný čas, nápis   , který označuje v hodinách počáteční 
dobu ruční úpravy teploty (číslo , ukazující počet hodin bliká, značíc, 
že je možno dobu nastavit). Pomocí tlačítek  a  můžeme 
nastavit požadovanou dobu, libovolně na 1 až 99 hodin. Nastavený 
party program po uplnutí 10 sekund se automaticky spustí, vstoupí 
v platnost. Přístroj následně udržuje modifikovanou teplotu podle na-
staveného časového trvání. Nastavenou tepla je možno změnit libo-



volně s tlačítky  nebo  aniž bychom opustili party program.
Na displeji pri změnách teploty se objeví hodnoty označující hodiny, 
které střídavě ukazují přesný čas (TIME), jakož i čas zbývající od ak-
tivace ručního nastavení (TIME LEFT) (např. , tj. 3 hodiny a 20 
minuty). Po uplynutí nastaveného časového trvání ikona   zmizí a pří-
stroj se přestaví na nastavený program. V případě, že si přejete ještě 
před vypršením časového trvání nastavené modifikované teploty vrátit 
k původnímu programu, stiskněte tlačítko „SET“, čímž se nastavená 
teplota přeruší.

5.3 Modifikace teploty pro 1 ... 99 - denní úsek (dovolenkový 
program)

Pomocí velkých tlačítek  a , nacházejících se na přední 
desce přístroje, nastavte požadovanou teplotu. Po nastavení teploty 



zmizne z displeje číslo programu, objeví se ikon , značící, že ter-
mostat pracuje ručním řízením, pak stlačte tlačítko „HOLD“ a držte st-
lačené alespoň 2 vteřiny. Následně po stlačení tlačítka „HOLD“ zmizne 
z displeje ikon , během 2 vteřin se objeví ikon , poté po uply-
nutí 2 vteřin ikon , jakož i na místě segmentů, značících přesný čas 
nápis , který ve dnech značí počáteční dobu ruční úpravy teploty 
(číslo , ukazující počet dní bliká, značíc, že je možno dobu nastavit). 
Pomocí tlačítek  a  je možno nastavit požadovanou dobu 
libovolně na 1 až 99 dnů (jedním dnem se rozumí 24 hodin, počítaje od 
okamžiku nastavení). Nastavený dovolenkový program po uplnutí 10 
sekund se automaticky spustí, vstoupí v platnost. Přístroj následně 
udržuje modifikovanou teplotu podle nastaveného časového trvání. 
Nastavenou tepla je možno změnit libovolně s tlačítky  nebo 

 aniž bychom opustili party program.



Na displeji pri změnách teploty se budou střídavě objevovat hodno-
ty označující přesný čas (TIME) a počet dnů zbývající od aktivace 
ručního nastavení (TIME LEFT). Po uplynutí nastaveného časové-
ho trvání ikona  zmizí a přístroj se přestaví na nastavený pro-
gram. V případě, že si přejete ještě před vypršením časového trvání 
nastavené modifikované teploty vrátit k původnímu programu, stisk-
něte tlačítko „SET“, čímž se nastavená teplota přeruší.

5.4 Modifikace teploty do následujícího ručního zásahu
Stisknutím, resp. mačkáním velkých tlačítek  nebo  nachá-
zejícími se na předním krytu přístroje nastavte požadovaný stupeň tep-
loty. Ruční ovládání symbolizuje ikona . Stiskněte tlačítko „HOLD“. 
Vedle indikátoru teploty se objeví ikona  a ikona  zmizí. Pří-
stroj udržuje nastavenou teplotu, dokud neprovedete další zásah. 



Nastavenou hodnotu teploty můžete libovolně kdykoliv upravit stiskem 
velkých tlačítek  nebo  nacházejícími se na předním krytu 
přístroje bez toho, aby se ruční ovládání zrušilo.
Stisknutím tlačítka „SET“ zrušíte modifikaci stupně teploty a přístroj se 
vrátí k fungování podle původního programu.

6. ZAPNUTÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Pokud stisknete tlačítko „LIGHT“, podsvícení displeje zapne se na 15 
vteřin. V případě, že pokud během této doby stisknete i jiné tlačítko, 
podsvícení displeje se vypne po 15 vteřinách od posledního stisku 
tlačítka.
Pokud by jste chtěli, aby se na stlačení kteréhokoliv tlačítka automa-
ticky zaplo osvětlení pozadí, můžete to aktivovat stlačením tlačítka 



„LIGHT” na dobu 5 vteřin. Poté, při použití tlačítek se automaticky za-
pne osvětlení pozadí a zhasne až po posledním stlačení, uplynutím 
15 vteřin. Aktivování automatického zapnutí osvětlení pozadí při po-
užití tlačítek značí na displeji – na místě segmentů, značících přesný 
čas, na 3 vteřiny objevený – nápis „ “ . Novým stlačením tlačítka 
„LIGHT” na dobu 5 vteřin se automatické zapínání osvětlení pozadí 
zruší, opakovaně jen na stlačení tlačítka „LIGHT” přijde do provozu, 
odpovídajícně základnímu výrobnímu nastavení. Zpětné nastavení 
osvětlení pozadí do základního stavu značí na displeji – na místě seg-
mentů, značících přesný čas, na 3 vteřiny objevený – nápis „ “ .

7. UZAVŘENÍ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Máte možnost na dočasné vypnutí ovládacích tlačítek termostatu. Tím 
můžete zabránit, aby někdo nepovolaný měnil nastavenou teplotu 
respektive program. K uzavření ovládacích tlačítek nejprve stiskněte 



tlačítko „SET“, aby display přístroje byl na základní obrazovce. Poté 
stiskněte najednou tlačítka  a  a držte stlačené alespoň 
5 vteřin. Uzavření ovládacích tlačítek signalizuje nápis „ ”, který 
se objeví na místě aktuálního časového údaje. Dokud jsou ovládací 
tlačítka uzavřena, dotud nefungují jejich normální funkce, v případě 
stisknutí kteréhokoliv tlačítka se objeví na místě aktuálního časového 
údaje pouze nápis „ ”. Ke zrušení uzavření ovládacích tlačítek opět 
stiskněte tlačítka  a  a držte je stlačené alespoň 5 vteřin. Za 
několik vteřin po uvolnění se objeví na místě aktuálního časového údaje 
nápis „ ”, po němž jsou tlačítka přístroje opět volně použitelná.

8. VÝMĚNA BATERIÍ
Životnost baterií je průměrně 1 rok. Časté používání podsvícení dis-
pleje může toto období značně zkrátit. V případě, že se na displeji 



objeví ikona  označující nízké bateriové napětí, je potřeba baterie 
vyměnit (viz článek 3.1). Po výměně baterií je nutné znovu nastavit 
přesný čas. Nastavené programy zůstanou v přístroji zachovány i bez 
baterií. Z toho důvodu jejich není nutné naprogramovat nanovo.

9. OBNOVENÍ VÝROBCEM PŘEDNASTAVENÉ NA-
STAVENÍ

Stiskněte tlačítko „RESET“ uvnitř krytu základní desky a dostanete se 
od výrobcem prednadstaveného stavu. Všechna ostatní nastavení se 
tehdy vymažou. Při stisknutí tlačídka nepoužívejte elektricky vodivé 
materiály, např..: grafitovou tužku. Po nastavení výrobcem prednad-
staveného stavu opět nastavte základní nastavení na přístroji a pro-
gramování podle bodu 3. a 4.



TECHNICKÉ ÚDAJE

‒ připojovací napětí:  24V AC / DC, … 250V AC, 50Hz
‒ nastavitelná intenzita proudu: 8A  (induktivní zátěž 2A)
‒ měřící rozsah teploty: 3 – 45°C (s odstupňováním po 0,1°C)
‒ nastavitelný měřící rozsah teploty: 5 – 40°C  (s odstupňováním po 0,5°C)
‒ přesnost měřené teploty: ±0,5°C
‒ rozsah kalibrace teploty: ±3°C (s odstupňováním po 0,1°C)
‒ volitelná citlivost zapnutí: ±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3°C
‒ doporučená teplota pro skladování: -10°C … +40°C
‒ napájecí napětí:  2 x 1,5V alkalické batérie (typ LR6; rozmer AA )
‒ výkon:  1,3mW
‒ životnost baterie:  cca. 1 rok
‒ rozměry:  130x80x22mm (bez držáku) 
‒ hmotnost: 120g
‒ typ tepelného senzoru: NTC 10kΩ ±1%  na 25°C



PROGRAMOVÁNÍ V KRÁTKOSTI

• Nastavení data a času: tlačítky „DAY“ a nebo  .

• Naprogramování: stisk a přidržení tlačítka „SET“, současné stisknutí tlačítka
„PROG“, následné nastavení stupně teploty stisknutím tlačítka „PROG“ a  
nebo   resp. kopírování opakujících se programů pomocí tlačítka „COPY“ 

• Kontrola programu: pomocí tlačítek „PROG“ a nebo  . 

• Dočasná modifikace teploty nastavené podle programu:
•	Do následujícího zapnutí programu: stiskem tlačítek alebo  .
•	 Pro 1 ... 9 - hodinový úsek: stiskem tlačítek alebo  a stisknutím 

tlačítka „DAY“.
•	 Pro 1 ... 99 - denní úsek: stlačením tlačidiel alebo  a stisknutím 

tlačítka „HOLD“ po dobu 2 vteřin.
•	Do následujícího zásahu: stiskem tlačítek alebo  aa stisknutím 

tlačítka „HOLD“.




