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CZ základní údaje

Prostorový termostat umožňuje kontrolu ZA-
PNUTÍ-VYPNUTÍ prostorové teploty.

Tento návod k  použití tvoří nedílnou a ne-
zbytnou součást výrobku. 
Pozorně si přečtěte pokyny a upozornění 
uvedené v tomto návodu, protože poskytují 
důležité pokyny ohledně použití a údržby.
Instalace, údržba a jakýkoli zásah musí být 
provedeny kvalifi kovaným personálem spl-
ňujícím určené požadavky v souladu s plat-
nými normami a pokyny poskytnutými vý-
robcem.
V  případě poruchy a/nebo nesprávné čin-
nosti vypněte zařízení a nepokoušejte se o 
jeho opravu, ale obraťte se na kvalifi kovaný 
personál.
Případné opravy mohou být provedeny 
pouze kvalifi kovanými techniky, kteří přitom 
musí použít výhradně originální náhradní 
díly. Nedodržení výše uvedených pokynů 
může negativně ovlivnit bezpečnost zařízení 
a způsobit propadnutí jakékoli odpovědnos-
ti ze strany výrobce. 

  UPOZORNĚNÍ!
Zařízení není určeno pro použití osobami 
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzo-
rickými nebo mentálními schopnostmi nebo 
s  nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, 
s výjimkou případu, kdy mohou během tohoto 
použití využít dozor osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost nebo její pokyny. 
Děti se musí kontrolovat, aby se zajistilo, že ne-
budou používat zařízení ke svým hrám.

TENTO VÝROBEK JE VE 
SHODĚ SE SMĚRNICEMI 
EU 2002/96/ES A 2006/66/
ES

Symbol přeškrtnutého koše uvedený na za-
řízení označuje, že s výrobkem musí být po 
skončení jeho životnosti zacházeno odděle-
ně od běžného domácího odpadu, musí být 
odevzdán do střediska separovaného sběru 
pro elektrická a elektronická zařízení nebo 
musí být odevzdán zpět prodejci v okamžiku 
zakoupení nového ekvivalentního zařízení. 
Uživatel je odpovědný za to, že zařízení bude 
po skončení své životnosti doručeno do 
vhodných sběrných struktur. 
Vhodný separovaný sběr za účelem dalšího 
odeslání vyřazeného zařízení do recykla-
ce, zpracování a likvidace kompatibilní se 
životním prostředím přispívá k zabránění 
možných negativních dopadů na životní 
prostředí a na zdraví a podporuje recyklaci 
materiálů, ze kterých je výrobek složen.
Také v případě výměny napájecích baterií je 
třeba provést likvidaci baterií do příslušných 
nádob pro separovaný sběr.
Podrobnější informace o dostupných sběr-
ných systémech můžete získat tak, že se 
obrátíte na místní službu likvidace odpadu 
nebo na obchod, ve kterém byl proveden 
nákup.
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CZpopis výrobku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ve shodě s normami 

Třída ochrany IP30

Typ kontaktu/Průtok SPDT 230 V~

Max. průřez vodičů 4 mm2

Pole nastavení teploty 10 ÷ 30°C

Pevně nastavený teplotní rozdíl 1 K

Citlivý prvek S rozpínáním plynů

Poloha citlivého prvku vestavěný

Uzemnění dvojitá izolace

Vnější rozměry (V x Š x H) 43 - 83 - 40 mm 

83 mm 40 mm

83
 m

m

OTOČNÝ OVLADAČ 
NASTAVENÍ TEPLOTY OKRUHU TUV
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CZ instalace

UMÍSTĚNÍ
Zařízení měří teplotu prostředí, a proto je v 
okamžiku, kdy se rozhodujete o poloze jeho 
instalace, třeba vzít v úvahu některá opatření.
Umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od 
zdrojů tepla (radiátorů, slunečních paprsků, 
krbů atd.) a daleko od proudění vzduchu 
nebo otvorů směrem ven, které by mohly 
ovlivnit jeho měření.
Nainstalujte jej do výšky přibližně 1,50 m od 
podlahy.

 UPOZORNĚNÍ
Instalace musí být provedena kvalifi kova-
ným technickým personálem.
Před zapojením mezi termostat a kotel vy-
pněte napájení kotle.
Při vrtání do stěny nepoškoďte existující elek-
trické kabely nebo potrubí.

MONTÁŽ
- Oddělte spodní část termostatu odšrou-

bováním šroubu, který se nachází v horní 
části (obr. A)

- Upevněte spodní část termostatu na zvo-
lené místo na zdi s použitím šroubů, které 
jsou součástí sady. (obr. B)

- Vložte vodiče do příslušné štěrbiny a při-
pojte je ke svorce 3 a 1 (obr. C)

A

B

C

A.1

A.2

A.3
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CZinstalace

D

E

D.1

D.2

D.3

- Umístěte termostat na spodní část zašrou-
bováním šroubu, který se nachází v horní 
části (obr. D)

- Připojte vodiče termostatu ke svorce TA1 
na kartě kotle (obr. E)
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