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Inštalácia
Postupujte podľa ilustrácií na obr. 1 až 6 (demontáž, pozrite si obr. 7).
Poznámka, obr. 3: Termostaty je možné zapájať v konfigurácii zbernice alebo 
hviezdy, viac informácií nájdete v inštalačnej príručke k hlavnému ovládaču.
Poznámka, obr. 8: Voliteľný podlahový snímač si vyžaduje použitie elektrickej 
priechodky!

Inštalačná ponuka
Stlačením a podržaním tlačidla  získate prístup k ponuke Settings (Nasta-
venia). V ponuke Settings (Nastavenia) sa dotknite a podržte tlačidlo , čím 
získate prístup k ponuke Installer (Inštalačná ponuka).

Ponuky

 : Obmedzenie rozsahu bodu nastavenia pre izbovú teplotu.

 : Informácie/číslo verzie, dá sa použiť na identifikáciu produktu.

 : Vykonajte test pripojenia k hlavnému ovládaču. Vráti výsledok 0 až 
100 % (80 % alebo viac znamená veľmi silný signál pripojenia).

 : Režim podlahového snímača:
 = Komfortný režim. Používa sa vzduchový a podlahový snímač. 
 = Režim podlahového snímača. Koncový používateľ nastaví poža-

dovanú podlahovú teplotu.
 = Duálny režim. Termostat ovláda radiátor a okruhy podlahového 

kúrenia. Okruhy podlahového kúrenia zaručujú min. podlahovú teplo-
tu a radiátor sa používa na špičkové zaťaženie.

 : Min. a max. teplota pre podlahu, používaná v režime  a .

 : Referenčná miestnosť. Nastavte na možnosť ON (Zap.), ak chcete aby 
tento termostat plnil funkciu referenčného termostatu na prepínanie 
medzi chladením a vykurovaním.

 : ON/OFF (Zap./Vyp.) chladenie. Slúži na vypnutie schopnosti chlade-
nia, napr. v kúpeľniach.


