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ÚVODNÍ INSTRUKCE
• Před zapnutím topení si důkladně přečtěte tyto pokyny, aby 

se zabránilo případnému poškození radiátoru nebo nedošlo 
k nějaké nebezpečné situaci. Jakékoliv použití tohoto topení 
způsobem nebo k účelům, než je uvedeno v tomto návodu 
může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění a ztrátu 
garanční záruční lhůty.

• Záruka se nevztahuje na vady, poškození, ztráty, zranění 
nebo škody v důsledku nesprávného použití nebo zneužití 
tohoto topení k jiným nevhodným účelům.

• Tento přístroj je určen pro běžné použití v domácnosti 
a nikoli pro použití v průmyslové prostředí, ve vozidlech nebo 
na palubách lodí či letadel.

• Tento přístroj nesmějí sami používat děti do věku 12 let, osoby 
se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi 
těchto produktů. Tyto osoby nesmějí provádět ani čištění 
a uživatelskou údržbu bez dozoru odpovědné osoby.

• Upozornění: některé části tohoto produktu mohou být velmi 
horké a způsobit popáleniny. Maximální provozní teplota je 
cca 80°C (176°F). Zamezte proto přístup malých dětí a zvířat 
k radiátoru, mohlo by dojít k jejich poranění.

• Nedovolte přiblížení nebo hraní s radiátorem malým dětem. 
Hrozí nebezpečí úrazu.

• Před připojením radiátoru do el.sítě se ujistěte, že parametry 
el.sítě jsou 230V/50Hz.

• Velmi důležité upozornění: radiátor nikdy 
nezakrývejte a nepoužívejte ho k sušení prádla 
či jiných předmětů. Jinak by mohlo dojít k jeho 
přehřátí a poškození. Na tato poškození se 
záruka nevztahuje !

• Upozornění : elektronické zařízení přístroje je citlivé na 
přepětí v elektrické síti, proto doporučujeme přístroj 
připojovat vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na 
případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické 
síti se záruka nevztahuje !

• Nepoužívejte výrobek v prostorách, kde se vyskytují výbušné 
plyny, hořlavé výpary, rozpouštědla, barvy, apod., jinak hrozí 
nebezpečí požáru či výbuchu.

• Pokud je poškozený radiátor nebo přívodní kabel, závadu 
neodstraňujte sami, ale obraťte se na autorizovaný 
elektroservis nebo na prodejce.

• Nezasouvejte do radiátoru žádné cizí předměty nebo papír.
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Tento přístroj je určen pro běžné použití v domácnosti a nikoli pro použití v průmyslové prostředí, ve vozidlech nebo 
na palubách lodí či letadel.

Tento přístroj nesmějí sami používat děti do věku 12 let, osoby se sníženými smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi těchto produktů. Tyto osoby nesmějí provádět 
ani čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru odpovědné osoby.

Upozornění: některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Maximální provozní teplota 
je cca 80°C (176°F). Zamezte proto přístup malých dětí a zvířat k radiátoru, mohlo by dojít k jejich poranění. 

Nedovolte přiblížení nebo hraní s radiátorem malým dětem. Hrozí nebezpečí úrazu.

Před připojením radiátoru do el.sítě se ujistěte, že parametry el.sítě jsou 230V/50Hz.

Velmi důležité upozornění: radiátor nikdy nezakrývejte a nepoužívejte ho k sušení prádla či 
jiných předmětů. Jinak by mohlo dojít k jeho přehřátí a poškození. Na tato poškození se 
záruka nevztahuje !

Upozornění : elektronické zařízení přístroje je citlivé na přepětí v elektrické síti, proto doporučujeme přístroj 
připojovat vždy přes vhodnou přepěťovou ochranu. Na případné poškození přístroje v důsledku přepětí v elektrické 
síti se záruka nevztahuje !

Nepoužívejte výrobek v prostorách, kde se vyskytují výbušné plyny, hořlavé výpary, rozpouštědla, barvy, apod., jinak 
hrozí nebezpečí požáru či výbuchu. 

Pokud je poškozený radiátor nebo přívodní kabel, závadu neodstraňujte sami, ale obraťte se na autorizovaný 
elektroservis nebo na prodejce. 

Nezasouvejte do radiátoru žádné cizí předměty nebo papír.

Bezpečné používání výrobku :

• Výrobek používejte pouze v horizontální poloze.
• Tento výrobek je vybaven obvodem s dvojitou elektrickou izolací (třída II) a proto nevyžaduje připojení k uzemnění.
• Vždy dodržujte minimální vzdálenost od stěny, nábytku nebo dalších objektů tak, jak je uvedeno v obrázku 2.
• Výrobek neumisťujte přímo na povrch vyrobený z dřeva nebo syntetického materiálu (musí být distanční odsazení

přes montážní konzole).
• Tento výrobek je odolný proti vodě do krytí IP24. Proto ho můžete použít v koupelnách nebo jiné oblasti podléhající 

vlhkosti za předpokladu, že není instalován v těsné blízkosti vany nebo sprchy (obrázek 3).
• Neinstalujte radiátor do místa či polohy, které by mohli ovlivnit správnou funkci teplotního čidla. Radiátor by pak

nemusel pracovat správně.

Připojení k el.síti :

• výrobek musí být napájen napětím 230V/50Hz
• připojení radiátoru k el.síti musí provést odborná elektrofirma
• radiátor se připojí pomocí připraveného kabelu s 3 vodiči (hnědý = živá fáze, modrý = nula, černý = pouze

pro případné připojení centrální regulace, jinak nepřipojovat 
• v koupelnách, kuchyních a jiných vlhkých oblastech, instalujte připojení (krabičku nebo zásuvku) ve výšce 

min. 25 cm od podlahy
• elektrické připojení k síťovému napájení musí rovněž obsahovat 2pólový vypínač s minimální vzdáleností 

kontaktů 3 mm
• NEPŘIPOJUJTE ČERNÝ PILOTNÍ VODIČ K ZEMNICÍMU OBVODU !!!
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• Výrobek neumisťujte přímo na povrch vyrobený z dřeva 
nebo syntetického materiálu (musí být distanční 
odsazenípřes montážní konzole).

• Tento výrobek je odolný proti vodě do krytí IP24. Proto ho 
můžete použít v koupelnách nebo jiné oblasti podléhající 
vlhkosti za předpokladu, že není instalován v těsné blízkosti 
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PŘIPOJENÍ K EL.SÍTI :
• výrobek musí být napájen napětím 230V/50Hz

• připojení radiátoru k el.síti musí provést odborná elektrofirma

• radiátor se připojí pomocí připraveného kabelu s 3 vodiči 
(hnědý = živá fáze, modrý = nula, černý = pouzepro 
případné připojení centrální regulace, jinak nepřipojovat

• v koupelnách, kuchyních a jiných vlhkých oblastech, 
instalujte připojení (krabičku nebo zásuvku) ve výšce min. 
25 cm od podlahy

• elektrické připojení k síťovému napájení musí rovněž 
obsahovat 2pólový vypínač s minimální vzdáleností kontaktů 
3 mm

• NEPŘIPOJUJTE ČERNÝ PILOTNÍ VODIČ K ZEMNICÍMU 
OBVODU!!!

• Pokud je radiátor napájen přes 30mA, ujistěte se, že černý 
pilotní vodič je také řízen přes diferenční spínač
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• Pokud je radiátor napájen přes 30mA, ujistěte se, že černý pilotní vodič je také řízen přes diferenční spínač 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použití radiátoru : 

 
 
Popis ovládacích prvků 
 

A – tlačítko ON/OFF pro 
pohotovostní režim 
B – provozní režim 
C – speciální funkce 
D – zvýšení hodnoty / aktivování 
funkce 
E – snížení hodnoty / zrušení 
funkce 
F – displej 
G – hlavní spínač 
 
 

      A         B        C         D        E 
 

 
  
                                F  

              G 
 
Aktivace displeje 

Pokud displej není aktivní, tak je 
podsvícení vypnuté. Stisknutím libovolné 
klávesy se rozsvítí. Podsvícení se vypne 
po 30 sek. po posledním stisku libovolné 
klávesy. 
 

 

 
 

Pro aktivaci displeje stiskněte a krátce 
podržte tlačítko A (ON/OFF). Po aktivaci 
displeje získáte přístup k ovládání funkcí 
radiátoru. Pokud nebudete radiator 
používat, můžete ho krátkým stiskem 
talčítka A opět vypnout. Při dlouhodobém 
vypnutí doporučujeme vypnout take 
hlavní vypínač G.  

 
 
Zapnutí / vypnutí radiátoru 
Napájecí zdroj k radiátoru je řízen dvoupólovým elektromechanickým spínačem (G), který se nachází na pravé straně 
radiátoru. Když je tento spínač G vypnutý, je vypnuté napájení všech obvodů. To znamená, že po cca 30 minutách dojde ke 
ztrátě všech uložených parametrů a po opětovném zapnutí bude radiátor ve výchozím (továrním) nastavení.  
Doporučujeme proto tento spínač G vypínat pouze, pokud radiátor nebudete dlouho používat (např. po ukončení topné 
sezony). Jinak radiátor vypínejte pouze do pohotovostního režimu pomocí tlačítka A (ON/OFF).   

 

Po zapnutí radiátoru hlavním vypínačem 
G se rozsvítí displej a zobrazí se symbol 
pohotovostního režimu.  

 

 
 

 

L 
 

 
N 

Fáze (hnědý) 
 

Pilotní vodič (černý)  –  NEPŘIPOJUJTE K ZEMNICÍMU OBVODU  

Nula (modrý) 

POUŽITÍ RADIÁTORU :

AKTIVACE DISPLEJE

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ RADIÁTORU
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Popis ovládacích prvků:

A tlačítko ON/OFF pro pohotovostní režim
B  provozní režim
C  speciální funkce
D  zvýšení hodnoty / aktivování funkce
E  snížení hodnoty / zrušení funkce
F  displej
G  hlavní spínač

Pokud displej není aktivní, tak je podsvícení vypnuté. Stisknutím libovolné klávesy se rozsvítí. 
Podsvícení se vypne po 30 sek. po posledním stisku libovolné klávesy.

Pro aktivaci displeje stiskněte a krátce podržte tlačítko A (ON/OFF). Po aktivaci displeje 
získáte přístup k ovládání funkcí radiátoru. Pokud nebudete radiator používat, můžete ho 
krátkým stiskem talčítka A opět vypnout. Při dlouhodobém vypnutí doporučujeme vypnout 
take hlavní vypínač G.

Po zapnutí radiátoru hlavním vypínačem G se rozsvítí displej a zobrazí se symbol 
pohotovostního režimu.

Napájecí zdroj k radiátoru je řízen dvoupólovým elektromechanickým spínačem (G), který se nachází na pravé straně radiátoru. 
Když je tento spínač G vypnutý, je vypnuté napájení všech obvodů. To znamená, že po cca 30 minutách dojde ke ztrátě všech 
uložených parametrů a po opětovném zapnutí bude radiátor ve výchozím (továrním) nastavení.
Doporučujeme proto tento spínač G vypínat pouze, pokud radiátor nebudete dlouho používat (např. po ukončení topné sezony). 
Jinak radiátor vypínejte pouze do pohotovostního režimu pomocí tlačítka A (ON/OFF).

5 

• Pokud je radiátor napájen přes 30mA, ujistěte se, že černý pilotní vodič je také řízen přes diferenční spínač 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použití radiátoru : 

 
 
Popis ovládacích prvků 
 

A – tlačítko ON/OFF pro 
pohotovostní režim 
B – provozní režim 
C – speciální funkce 
D – zvýšení hodnoty / aktivování 
funkce 
E – snížení hodnoty / zrušení 
funkce 
F – displej 
G – hlavní spínač 
 
 

      A         B        C         D        E 
 

 
  
                                F  

              G 
 
Aktivace displeje 

Pokud displej není aktivní, tak je 
podsvícení vypnuté. Stisknutím libovolné 
klávesy se rozsvítí. Podsvícení se vypne 
po 30 sek. po posledním stisku libovolné 
klávesy. 
 

 

 
 

Pro aktivaci displeje stiskněte a krátce 
podržte tlačítko A (ON/OFF). Po aktivaci 
displeje získáte přístup k ovládání funkcí 
radiátoru. Pokud nebudete radiator 
používat, můžete ho krátkým stiskem 
talčítka A opět vypnout. Při dlouhodobém 
vypnutí doporučujeme vypnout take 
hlavní vypínač G.  

 
 
Zapnutí / vypnutí radiátoru 
Napájecí zdroj k radiátoru je řízen dvoupólovým elektromechanickým spínačem (G), který se nachází na pravé straně 
radiátoru. Když je tento spínač G vypnutý, je vypnuté napájení všech obvodů. To znamená, že po cca 30 minutách dojde ke 
ztrátě všech uložených parametrů a po opětovném zapnutí bude radiátor ve výchozím (továrním) nastavení.  
Doporučujeme proto tento spínač G vypínat pouze, pokud radiátor nebudete dlouho používat (např. po ukončení topné 
sezony). Jinak radiátor vypínejte pouze do pohotovostního režimu pomocí tlačítka A (ON/OFF).   

 

Po zapnutí radiátoru hlavním vypínačem 
G se rozsvítí displej a zobrazí se symbol 
pohotovostního režimu.  

 

 
 

 

L 
 

 
N 

Fáze (hnědý) 
 

Pilotní vodič (černý)  –  NEPŘIPOJUJTE K ZEMNICÍMU OBVODU  

Nula (modrý) 

5 

• Pokud je radiátor napájen přes 30mA, ujistěte se, že černý pilotní vodič je také řízen přes diferenční spínač 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použití radiátoru : 

 
 
Popis ovládacích prvků 
 

A – tlačítko ON/OFF pro 
pohotovostní režim 
B – provozní režim 
C – speciální funkce 
D – zvýšení hodnoty / aktivování 
funkce 
E – snížení hodnoty / zrušení 
funkce 
F – displej 
G – hlavní spínač 
 
 

      A         B        C         D        E 
 

 
  
                                F  

              G 
 
Aktivace displeje 

Pokud displej není aktivní, tak je 
podsvícení vypnuté. Stisknutím libovolné 
klávesy se rozsvítí. Podsvícení se vypne 
po 30 sek. po posledním stisku libovolné 
klávesy. 
 

 

 
 

Pro aktivaci displeje stiskněte a krátce 
podržte tlačítko A (ON/OFF). Po aktivaci 
displeje získáte přístup k ovládání funkcí 
radiátoru. Pokud nebudete radiator 
používat, můžete ho krátkým stiskem 
talčítka A opět vypnout. Při dlouhodobém 
vypnutí doporučujeme vypnout take 
hlavní vypínač G.  

 
 
Zapnutí / vypnutí radiátoru 
Napájecí zdroj k radiátoru je řízen dvoupólovým elektromechanickým spínačem (G), který se nachází na pravé straně 
radiátoru. Když je tento spínač G vypnutý, je vypnuté napájení všech obvodů. To znamená, že po cca 30 minutách dojde ke 
ztrátě všech uložených parametrů a po opětovném zapnutí bude radiátor ve výchozím (továrním) nastavení.  
Doporučujeme proto tento spínač G vypínat pouze, pokud radiátor nebudete dlouho používat (např. po ukončení topné 
sezony). Jinak radiátor vypínejte pouze do pohotovostního režimu pomocí tlačítka A (ON/OFF).   

 

Po zapnutí radiátoru hlavním vypínačem 
G se rozsvítí displej a zobrazí se symbol 
pohotovostního režimu.  

 

 
 

 

L 
 

 
N 

Fáze (hnědý) 
 

Pilotní vodič (černý)  –  NEPŘIPOJUJTE K ZEMNICÍMU OBVODU  

Nula (modrý) 



Pro zapnutí radiátoru 
z pohotovostního 
režimu do 
pracovního stiskněte 
tlačítko A (ON/OFF)

Chcete-li radiátor 
vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) 
na cca 3 sekundy.

Opakovaným 
stiskem klávesy 
„M“ můžete zvolit 
požadovaný 
pracovní režim.

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. Je-li 
radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-li před tím 
k přerušení hlavního napájení na dobu delší jak 
30 min, tak se zobrazí výchozí hodnota 19° C, 
v ostatních případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort.

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G na 
boku radiátoru na dobu delší jak 30 min, nebo 
při výpadku el. proudu, dojde ke ztrátě všech 
uložených hodnot (datum, čas, teplota, týdenní 
program, atd.).

Pracovní režimy jsou aktivovány 
v následujícím pořadí:

Pokud uplyne 30 sek. od posledního stisknutí 
tlačítka „M“ a pak opět stisknete tlačítko M, 
začne procházení pracovních režimů opět 
od začátku.
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
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 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
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• Pokud je radiátor napájen přes 30mA, ujistěte se, že černý pilotní vodič je také řízen přes diferenční spínač 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použití radiátoru : 

 
 
Popis ovládacích prvků 
 

A – tlačítko ON/OFF pro 
pohotovostní režim 
B – provozní režim 
C – speciální funkce 
D – zvýšení hodnoty / aktivování 
funkce 
E – snížení hodnoty / zrušení 
funkce 
F – displej 
G – hlavní spínač 
 
 

      A         B        C         D        E 
 

 
  
                                F  

              G 
 
Aktivace displeje 

Pokud displej není aktivní, tak je 
podsvícení vypnuté. Stisknutím libovolné 
klávesy se rozsvítí. Podsvícení se vypne 
po 30 sek. po posledním stisku libovolné 
klávesy. 
 

 

 
 

Pro aktivaci displeje stiskněte a krátce 
podržte tlačítko A (ON/OFF). Po aktivaci 
displeje získáte přístup k ovládání funkcí 
radiátoru. Pokud nebudete radiator 
používat, můžete ho krátkým stiskem 
talčítka A opět vypnout. Při dlouhodobém 
vypnutí doporučujeme vypnout take 
hlavní vypínač G.  

 
 
Zapnutí / vypnutí radiátoru 
Napájecí zdroj k radiátoru je řízen dvoupólovým elektromechanickým spínačem (G), který se nachází na pravé straně 
radiátoru. Když je tento spínač G vypnutý, je vypnuté napájení všech obvodů. To znamená, že po cca 30 minutách dojde ke 
ztrátě všech uložených parametrů a po opětovném zapnutí bude radiátor ve výchozím (továrním) nastavení.  
Doporučujeme proto tento spínač G vypínat pouze, pokud radiátor nebudete dlouho používat (např. po ukončení topné 
sezony). Jinak radiátor vypínejte pouze do pohotovostního režimu pomocí tlačítka A (ON/OFF).   

 

Po zapnutí radiátoru hlavním vypínačem 
G se rozsvítí displej a zobrazí se symbol 
pohotovostního režimu.  

 

 
 

 

L 
 

 
N 

Fáze (hnědý) 
 

Pilotní vodič (černý)  –  NEPŘIPOJUJTE K ZEMNICÍMU OBVODU  

Nula (modrý) 

NASTAVENÍ PRACOVNÍHO REŽIMU

Comfort
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota 
je z továrny přednastavena na 19°C a můžete ji libovolně měnit.

Eco
Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu 
el.energie. Teplota je z továrny přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu pro režim 
ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim COMFORT.

Anti-freeze
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 
°C a tyto hodnoty nelze změnit.

Program P1
Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní týden. Program je vhodný pro osoby, které 
jsou pravidelně nepřítomné (např. chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ PŘIZPŮSOBIT PODLE 
POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení programu P1.

Vzdálené ovládání
Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. termostatem, který je připojen přes černý ovládací 
kabel. Pak se radiátor řídí dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení.

Popis přednastavených program
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6.2.3.1 Popis přednastavených program 
 

 

                                          00:00                 06:00 08:00        12:00 14:00    17:00                     24:00 
pondělí - pátek    
sobota – neděle  
 

 
= teplota "COMFORT"    = teplota "ECO"  = teplota anti-freeze 

 
 
Program P1 lze upravit dle Vašich potřeb. Podrobnosti naleznete níže v odstavci : Přizpůsobení programu P1. 
 
Nastavení teplotních hodnot : 
-Vyberte provozní režim Comfort a nastavte požadovanou teplotu. 
-Vyberte provozní režim Eco a nastavte požadovanou teplotu. 
-Pokud chcete používat přednastavený nebo Vámi upravený program P1, stiskněte opakovaně tlačítko M, až se na displeji 

zobrazí obrázek   
Poznámka: Když vyberete program P1 a není nastavený aktuální den a čas, systém se automaticky přepne do režimu pro 
nastavení aktuálního dne a času. 
 
Nastavení teploty 
 

Radiátor umožňuje nastavení tří 
teplotních režimů COMFORT, ECO a 
Anti-freeze. U režimů COMFORT a ECO 
můžete nastavit vlastní teplotní hodnoty.  

 

►  
 

Šipka vpravo na displeji ukazuje 
ekonomiku provozu Vašeho radiátoru dle 
aktuálně nastavených teplotních hodnot a 
směruje Vás k optimálnímu a energeticky 
úspornému způsobu vytápění. 
 

Z výroby je přednastavená teplota 
Comfort na 19,0 °C a tuto hodnotu lze 
měnit pomocí tlačítek "+" a "-". 
 

 
 

 

Je-li teplota pro režim Comfort nastavena 
na hodnotu nižší, než je teplota pro režim 
Eco, tak se teplota automaticky upraví na 
hodnotu o 0,5°C nižší, než-li je nastavená 
teplota pro režim Comfort. 
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Optimální rozdíl mezi hodnotami teplot pro 
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teplot jiné, než-li doporučené nastavení, 
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Maximální hodnota, kterou lze nastavit pro 
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vytápění  a radiator začne topit Po dosažení nastavené teploty radiator přestane topit a symbol vytápění zmizí. 
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pondělí - pátek
sobota – neděle

teplota „COMFORT“       = teplota „ECO“      
= teplota anti-freeze

Program P1 lze upravit dle Vašich potřeb. Podrobnosti naleznete níže v odstavci: Přizpůsobení programu P1.

Nastavení teplotních hodnot :
• Vyberte provozní režim Comfort a nastavte požadovanou teplotu.

• Vyberte provozní režim Eco a nastavte požadovanou teplotu.

• Pokud chcete používat přednastavený nebo Vámi upravený  
program P1, stiskněte opakovaně tlačítko M, až se na displeji zobrazí obrázek

Poznámka: Když vyberete program P1 a není nastavený aktuální den a čas, systém se automaticky přepne do režimu pro 
nastavení aktuálního dne a času.
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Pro zapnutí radiátoru z pohotovostního 
režimu do pracovního stiskněte tlačítko A 
(ON/OFF) 
 

 
 

 

Radiátor se vždy zapne v režimu Comfort. 
Je-li radiátor zapnutý poprvé, nebo došlo-
li před tím k přerušení hlavního napájení 
na dobu delší jak 30 min, tak se zobrazí 
výchozí hodnota 19° C, v ostatních 
případech se pak zobrazuje Vámi 
nastavená hodnota pro režim Comfort. 
 

Chcete-li radiátor vypnout, podržte 
tlačítko A (ON/OFF) na cca 3 sekundy. 
 

 
 

 

Vypnutí radiátoru hlavním vypínačem G 
na boku radiátoru na dobu delší jak 30 
min, nebo při výpadku el. proudu, dojde ke 
ztrátě všech uložených hodnot (datum, 
čas, teplota, týdenní program, atd.). 
 

 
Nastavení pracovního režimu 
 
Opakovaným stiskem klávesy "M" můžete 
zvolit požadovaný pracovní režim. 
 

 
 

 
 

Pracovní režimy jsou aktivovány v 
následujícím pořadí: 
 

 →  →  →  →  →  →  
 
Pokud uplyne 30 sek. od posledního 
stisknutí tlačítka "M" a pak opět stisknete 
tlačítko M, začne procházení pracovních 
režimů opět od začátku.  
 

IKONA REŽIM POPIS 

 Comfort 
Radiátor udržuje nastavenou teplotu pro režim Comfort. Tento režim zvolte 
pro časové období, kdy jste přítomni. Teplota je z továrny přednastavena na 
19°C a můžete ji libovolně měnit. 

 Eco 

Po čas Vaší nepřítomnosti, nebo po dobu spánku doporučujeme zvolit režim 
ECO. Radiátor sníží teplotu a šetří spotřebu el.energie. Teplota je z továrny 
přednastavena na 15°C a můžete ji libovolně měnit. Ideální je nastavit teplotu 
pro režim ECO o 2-3,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro režim 
COMFORT. 
 

 Anti-freeze  
Pro případ delší nepřítomnosti můžete zvolit protinámrazový režim. Radiátor 
pak automaticky udržuje teplotní rozpětí 7±3 °C a tyto hodnoty nelze změnit. 
 

 Program P1 

Jednoduché programování z předvolených nastavených režimů pro pracovní 
týden. Program je vhodný pro osoby, které jsou pravidelně nepřítomné (např. 
chodí do práce, do školy, apod.). TENTO PROGRAM LZE TAKÉ 
PŘIZPŮSOBIT PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI Přizpůsobení 
programu P1. 
 

 Vzdálené ovládání  

Pouze pro případ, že je radiátor ovládán jiným externím zařízením, např. 
termostatem, který je připojen přes černý ovládací kabel. Pak se radiátor řídí 
dle nastavených hodnot na tomto externím zařízení. 
 

 
 
 
 
 



Radiátor umožňuje nastavení tří teplotních 
režimů COMFORT, ECO a Anti-freeze. 
U režimů COMFORT a ECO můžete nastavit 
vlastní teplotní hodnoty.

Z výroby je 
přednastavená teplota 
Comfort na 19,0 °C 
a tuto hodnotu lze 
měnit pomocí tlačítek 
„+“ a „-“.

Z výroby je 
přednastavená teplota 
Eco na 15,0 °C a tuto 
hodnotu lze měnit 
pomocí tlačítek „+“ 
a „-“.

Den a čas nastavte 
jen, pokud chcete 
používat některý ze 
3 přednastavených 
programů P1-P3, a to 
lze provést tak, že 
podržíte stisknutou 
klávesu „M“.

Stisknutím tlačítka „M“ 
potvrďte nastavení 
dne a přejděte 
k nastavení času.

Stisknutím tlačítka „M“ 
potvrďte nastavení 
hodin a přejděte 
k nastavení minut.

Stisknutím tlačítka „M“ 
potvrďte nastavení 
minut a tím ukončíte 
nastavení dne a hodin.

Pro nastavení dne bliká 
na displeji D a číslo od 1 
do 7 (pondělí – neděle). 
Tlačítkem „+“ nebo „-“ 
nastavíte požadovaný 
den (1 = pondělí).

Na displeji bliká H pro 
nastavení hodiny 01 
– 24 hod. Tlačítkem 
„+“ nebo „-“ nastavíte 
požadovanou hodinu.

Na displeji bliká M pro 
nastavení minut 01 – 59 
hod. Tlačítkem „+“ nebo 
„-“ nastavíte požadované 
minuty.

Po ukončení nastavení se radiátor vrátí zpět do 
provozního režimu.
Pokud se pokusíte aktivovat některý 
z přednastavených programů P1-P3 bez 
předchozího nastavení dne a času, bude postup 
nastavení automaticky aktivován.

Je-li okolní teplota (teplota v místnosti) nižší než-li nastavená topná teplota na radiátoru, zobrazí se na displeji indikátor vytápění  
a radiator začne topit Po dosažení nastavené teploty radiator přestane topit a symbol vytápění zmizí.

Šipka vpravo na displeji ukazuje ekonomiku provozu 
Vašeho radiátoru dle aktuálně nastavených teplotních 
hodnot a směruje Vás k optimálnímu a energeticky 
úspornému způsobu vytápění.

Je-li teplota pro režim Comfort nastavena na 
hodnotu nižší, než je teplota pro režim Eco, 
tak se teplota automaticky upraví na hodnotu 
o 0,5°C nižší, než-li je nastavená teplota pro 
režim Comfort.

Optimální rozdíl mezi hodnotami teplot pro 
režimi Comfort a Eco je 3,5°C. Má-li rozdíl 
teplot jiné, než-li doporučené nastavení, změní 
se symbol režimu Eco následovně:

Maximální hodnota, kterou lze nastavit pro režim Eco teplota je o 0,5°C nižší, 
než-li je teplota pro režim Comfort.
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Nastavení dne a času 
 
Den a čas nastavte jen, pokud chcete 
používat některý ze 3 přednastavených 
programů P1-P3, a to lze provést tak, že 
podržíte stisknutou klávesu „M“. 
 

 
 

 

Pro nastavení dne bliká na displeji D a 
číslo od 1 do 7 (pondělí – neděle). 
Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovaný den (1 = pondělí).  
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
dne a přejděte k nastavení času. 
 

 
 

 

Na displeji bliká H pro nastavení hodiny 01 
– 24 hod. Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovanou hodinu. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
hodin a přejděte k nastavení minut. 
 

  

Na displeji bliká M pro nastavení minut 01 
– 59 hod. Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadované minuty. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
minut a tím ukončíte nastavení dne a 
hodin. 
 

 
 

 

Po ukončení nastavení se radiátor vrátí 
zpět do provozního režimu. 
 
Pokud se pokusíte aktivovat některý z 
přednastavených programů P1-P3 bez 
předchozího nastavení dne a času, bude 
postup nastavení automaticky aktivován. 
 

 
Přizpůsobení programu P1 
 
Program P1 můžete upravit tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Modifikace P1 dává uživateli možnost nastavit požadovaný 
topný režim (Comfort, ECO o Frost Free) pro každou hodinu (24hod) a každý den v týdnu (7dnů).  
 
Chcete-li zobrazit nastavení nebo upravit Program P1, postupujte prosím následovně: 
 
Přes tlačítko “M” vyberte P1 Program. 
 
  

 
  

V případě, že aktuální den a čas nebyly 
nastaveny (např. z důvodu prvního 
zapojení, nebo výpadku el. energie delší 
než 30 min.), tak bude nejprve 
automaticky aktivován režim pro 
nastavení aktuálního dne a hodin. 
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používat některý ze 3 přednastavených 
programů P1-P3, a to lze provést tak, že 
podržíte stisknutou klávesu „M“. 
 

 
 

 

Pro nastavení dne bliká na displeji D a 
číslo od 1 do 7 (pondělí – neděle). 
Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovaný den (1 = pondělí).  
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
dne a přejděte k nastavení času. 
 

 
 

 

Na displeji bliká H pro nastavení hodiny 01 
– 24 hod. Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovanou hodinu. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
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minut a tím ukončíte nastavení dne a 
hodin. 
 

 
 

 

Po ukončení nastavení se radiátor vrátí 
zpět do provozního režimu. 
 
Pokud se pokusíte aktivovat některý z 
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předchozího nastavení dne a času, bude 
postup nastavení automaticky aktivován. 
 

 
Přizpůsobení programu P1 
 
Program P1 můžete upravit tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Modifikace P1 dává uživateli možnost nastavit požadovaný 
topný režim (Comfort, ECO o Frost Free) pro každou hodinu (24hod) a každý den v týdnu (7dnů).  
 
Chcete-li zobrazit nastavení nebo upravit Program P1, postupujte prosím následovně: 
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Přes tlačítko “M” 
vyberte P1 Program.

Chcete-li zobrazit / 
upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko „-“ na 
3 sekundy.

Použijte tlačítka „+“ 
a „-“ tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr 
hodiny, u kterých 
chcete změnit topný 
režim.

Jakmile nastavíte 
změny pro poslední 
den (den 7) stiskněte 
tlačítko „+“ k ukončení 
programu.

Program P1 můžete upravit tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Modifikace P1 dává uživateli možnost nastavit požadovaný topný 
režim (Comfort, ECO o Frost Free) pro každou hodinu (24hod) a každý den v týdnu (7dnů).

Chcete-li zobrazit nastavení nebo upravit Program P1, postupujte prosím následovně:

V případě, že aktuální den a čas nebyly 
nastaveny (např. z důvodu prvního zapojení, 
nebo výpadku el. energie delší než 30 min.), tak 
bude nejprve automaticky aktivován režim pro 
nastavení aktuálního dne a hodin.

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.

Zobrazený čas vždy označuje počáteční bod, 
od kterého začne změna topného režimu. 
Například: když nastavíte H:23, tak se změna 
topného režimu vztahuje na období mezi 23:00 
a 00:00 hod.

Na displeji se zobrazí nápis END (KONEC). 
Dalším stiskem tlačítka „+“ potvrdíte a uložíte 
provedené změny v programu P1.

PŘIZPŮSOBENÍ PROGRAMU P1
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číslo od 1 do 7 (pondělí – neděle). 
Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovaný den (1 = pondělí).  
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
dne a přejděte k nastavení času. 
 

 
 

 

Na displeji bliká H pro nastavení hodiny 01 
– 24 hod. Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovanou hodinu. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
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Na displeji bliká M pro nastavení minut 01 
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Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
minut a tím ukončíte nastavení dne a 
hodin. 
 

 
 

 

Po ukončení nastavení se radiátor vrátí 
zpět do provozního režimu. 
 
Pokud se pokusíte aktivovat některý z 
přednastavených programů P1-P3 bez 
předchozího nastavení dne a času, bude 
postup nastavení automaticky aktivován. 
 

 
Přizpůsobení programu P1 
 
Program P1 můžete upravit tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Modifikace P1 dává uživateli možnost nastavit požadovaný 
topný režim (Comfort, ECO o Frost Free) pro každou hodinu (24hod) a každý den v týdnu (7dnů).  
 
Chcete-li zobrazit nastavení nebo upravit Program P1, postupujte prosím následovně: 
 
Přes tlačítko “M” vyberte P1 Program. 
 
  

 
  

V případě, že aktuální den a čas nebyly 
nastaveny (např. z důvodu prvního 
zapojení, nebo výpadku el. energie delší 
než 30 min.), tak bude nejprve 
automaticky aktivován režim pro 
nastavení aktuálního dne a hodin. 
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přednastavených programů P1-P3 bez 
předchozího nastavení dne a času, bude 
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V případě, že aktuální den a čas nebyly 
nastaveny (např. z důvodu prvního 
zapojení, nebo výpadku el. energie delší 
než 30 min.), tak bude nejprve 
automaticky aktivován režim pro 
nastavení aktuálního dne a hodin. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
 

Když máte upravené teplotní režimy ve 
všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
 

Když máte upravené teplotní režimy ve 
všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
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tak se změna topného režimu vztahuje na 
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všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
 

Když máte upravené teplotní režimy ve 
všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
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všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
 

Když máte upravené teplotní režimy ve 
všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
 

Když máte upravené teplotní režimy ve 
všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
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všech 24hodinách v daném dnu, stiskněte 
opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
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přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
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dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
 

 
 

 

Jako první den se zobrazí 1 = pondělí.  
 

Stiskněte tlačítko "+" a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit topný režim.  
 

 
 

 

Stiskněte tlačítko "M" a zvolte požadovaný 
topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
 

Zvolená hodnota se objeví v programu P1. 
Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
chcete změnit topný režim.  
 

 
 

 

Zobrazený čas vždy označuje počáteční 
bod, od kterého začne změna topného 
režimu. Například: když nastavíte H:23, 
tak se změna topného režimu vztahuje na 
období mezi 23:00 a 00:00 hod. 
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opět tlačítko "+" pro vstup do režimu 
úpravy následného dne. 
 

 

 

Stiskněte tlačítko "+" a ke každé hodině 
přiřaďte požadovaný topný režim. Postup 
je stejný, jako u předchozího dne. 
Pokud chcete pro tento den nastavit zcela 
shodný program, jako je ten v předchozím 
dnu, tak stiskněte a podržte tlačítko "F" a 
pak stiskněte tlačítko "+". Program se tak 
překopíruje. 

 

 
 
Poznámka: můžete zkopírovat a vložit 
stejný denní program, pouze v případě, 
jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
displeji zobrazené číslo daného dne (D), 
nikoliv čas (H). 
 

Jakmile nastavíte změny pro poslední den 
(den 7) stiskněte tlačítko "+" k ukončení 
programu. 
 
  

 
 

 

 
Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
stiskněte tlačítko "-" na 3 sekundy. 
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Použijte tlačítka "+" a "-" tlačítka pro výběr 
dne a pak pro výběr hodiny, u kterých 
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úpravy následného dne. 
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jak je uvedeno na obrázku, že máte na 
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Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
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Chcete-li zobrazit / upravit P1 Program, 
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topný režim (Comfort / Eco / Frost Free) 
pro vybranou hodinu: 
 

 
 

 →  →  
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Na displeji se zobrazí nápis END 
(KONEC). Dalším stiskem tlačítka "+" 
potvrdíte a uložíte provedené změny v 
programu P1. 
 

Stiskněte tlačítko „+“ 
a zvolte hodinu, ve 
které chcete upravit 
topný režim.

Když máte upravené 
teplotní režimy ve 
všech 24hodinách 
v daném dnu, 
stiskněte opět 
tlačítko „+“ pro vstup 
do režimu úpravy 
následného dne.

Stiskněte tlačítko „M“ 
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topný režim (Comfort 
/ Eco / Frost Free) pro 
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„+“. Program se tak 
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denní program, 
pouze v případě, 
jak je uvedeno na 
obrázku, že máte na 
displeji zobrazené 
číslo daného dne 
(D), nikoliv čas (H).



Na displeji se zobrazí 
„OK“, což znamená, 
že uložení změn 
v programu P1 
proběhlo úspěšně.
Systém je nyní 
nastaven na teplotu 
podle nové úpravy 
programu P1.

Poznámka: pokud 
nechcete dělat změny 
ve všech dnech a každé 
jejich hodině, můžete 
upravené změny 
programu P1 ukončit 
dříve a to stiskem 
a podržením tlačítka „F“ 
a stiskem tlačítka „-“.
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Nastavení dne a času 
 
Den a čas nastavte jen, pokud chcete 
používat některý ze 3 přednastavených 
programů P1-P3, a to lze provést tak, že 
podržíte stisknutou klávesu „M“. 
 

 
 

 

Pro nastavení dne bliká na displeji D a 
číslo od 1 do 7 (pondělí – neděle). 
Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovaný den (1 = pondělí).  
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
dne a přejděte k nastavení času. 
 

 
 

 

Na displeji bliká H pro nastavení hodiny 01 
– 24 hod. Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadovanou hodinu. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
hodin a přejděte k nastavení minut. 
 

  

Na displeji bliká M pro nastavení minut 01 
– 59 hod. Tlačítkem "+" nebo "-"  nastavíte 
požadované minuty. 
 

 
 

Stisknutím tlačítka „M“ potvrďte nastavení 
minut a tím ukončíte nastavení dne a 
hodin. 
 

 
 

 

Po ukončení nastavení se radiátor vrátí 
zpět do provozního režimu. 
 
Pokud se pokusíte aktivovat některý z 
přednastavených programů P1-P3 bez 
předchozího nastavení dne a času, bude 
postup nastavení automaticky aktivován. 
 

 
Přizpůsobení programu P1 
 
Program P1 můžete upravit tak, aby vyhovoval Vašim potřebám. Modifikace P1 dává uživateli možnost nastavit požadovaný 
topný režim (Comfort, ECO o Frost Free) pro každou hodinu (24hod) a každý den v týdnu (7dnů).  
 
Chcete-li zobrazit nastavení nebo upravit Program P1, postupujte prosím následovně: 
 
Přes tlačítko “M” vyberte P1 Program. 
 
  

 
  

V případě, že aktuální den a čas nebyly 
nastaveny (např. z důvodu prvního 
zapojení, nebo výpadku el. energie delší 
než 30 min.), tak bude nejprve 
automaticky aktivován režim pro 
nastavení aktuálního dne a hodin. 
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Na displeji se zobrazí "OK“, což znamená, 
že uložení změn v programu P1 proběhlo 
úspěšně.  
 
Systém je nyní nastaven na teplotu podle 
nové úpravy programu P1. 
  

Poznámka: pokud nechcete dělat změny 
ve všech dnech a každé jejich hodině, 
můžete upravené změny programu P1 
ukončit dříve a to stiskem a podržením 
tlačítka "F" a stiskem tlačítka "-". 

 
 

Poznámka.: 
- V průběhu provádění změn můžete všechny provedené, ale neuložené změny zrušit stisknutím tlačítka "Stand-By" – 
ON/OFF. 
- Obnovení výchozího nastavení radiátoru odstraní všechny změny provedené v programu P1. 
- Pokud během procesu nastavování změn v programu P1 nestisknete po dobu 90 vteřin žádné tlačítko, tak se radiátor vrátí 
do výchozího nastavení a všechny provedené změny budou ztraceny.  
- Během procesu programování se radiátor automaticky přepne do pohotovostního režimu Stand-by a radiátor netopí. 
 

 
PŘÍKLAD NASTAVENÍ VLASTNÍHO PROGRAM P1 : 
 
Pojďme se podívat na příklad, jak naprogramovat Váš nový radiátor. Zkusíme nastavit komfortní teplotu (režim COMFORT) o 
jednu hodinu dříve, než-li je výchozí tovární nastavení (06:00 hod. je výchozí tovární nastavení) a to pro každý den od pondělí 
do pátku. 
 

Stiskněte tlačítko "M" pro výběr programu 
P1 
 

 
 

Nemáte-li ještě nastaveno, tak nastavte 
aktuální den v týdnu pomocí tlačítka "+" 
nebo "-". 
 

 
 

Pak stiskněte tlačítko "M" a nastavte 
aktuální hodinu pomocí tlačítka "+" nebo 
"-". 
 

 
 

Pak stiskněte tlačítko "M" a nastavte 
aktuální minuty pomocí tlačítka "+" nebo "-
". 
 

 
 

Stiskněte opět tlačítko "M" k ukončení 
postupu nastavení času. Systém se nyní 
vrátí do programu P1. 
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Poznámka:

• V průběhu provádění změn můžete všechny provedené, ale neuložené změny zrušit stisknutím tlačítka "Stand-By" – ON/OFF.

• Obnovení výchozího nastavení radiátoru odstraní všechny změny provedené v programu P1.

• Pokud během procesu nastavování změn v programu P1 nestisknete po dobu 90 vteřin žádné tlačítko, tak se radiátor vrátí do 
výchozího nastavení a všechny provedené změny budou ztraceny.

• Během procesu programování se radiátor automaticky přepne do pohotovostního režimu Stand-by a radiátor netopí.

PŘÍKLAD NASTAVENÍ VLASTNÍHO PROGRAM P1 :

Pojďme se podívat na příklad, jak naprogramovat Váš nový radiátor. Zkusíme nastavit komfortní teplotu (režim COMFORT) o jednu 
hodinu dříve, než-li je výchozí tovární nastavení (06:00 hod. je výchozí tovární nastavení) a to pro každý den od pondělí do pátku.

Stiskněte tlačítko "M" pro výběr programu P1

Stiskněte opět tlačítko „M“ k ukončení 
postupu nastavení času. Systém se nyní 
vrátí do programu P1.

Podržte na cca 3 sek. tlačítko „-“. Vstoupíte 
do zobrazení s možností provedení změn 
pro den 1 (pondělí).

Pak stiskněte tlačítko „M“ a nastavte aktuální 
minuty pomocí tlačítka „+“ nebo „-“.

Pak stiskněte tlačítko „M“ a nastavte aktuální 
hodinu pomocí tlačítka „+“ nebo „-“.

Nemáte-li ještě nastaveno, tak nastavte 
aktuální den v týdnu pomocí tlačítka "+" 
nebo "-".
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Podržte na cca 3 sek. tlačítko "-". 
Vstoupíte do zobrazení s možností 
provedení změn pro den 1 (pondělí). 
  

 

Stiskněte opakovaně tlačítko "+" až se na 
displeji zobrazí H:05 (to je hodina, u které 
chceme změnit topný režim z ECO na 
COMFORT). 
  

 

Stiskněte tlačítko "M" pro změnu topného 
režimu z ECO na COMFORT. 
 

 
 

Stiskněte tlačítko "+" až se zobrazí na 
displeji D:2 (úterý). 
 

 
 

Chcete-li kopírovat a vložit stejný program 
jako je nastavený na 1 den, tak stiskněte 
a podržte tlačítko "F" a pak stiskněte 
tlačítko "+". Program se tak překopíruje na 
2 den a zobrazí přímo 3 den (středa). 
  

 

Opakujte stejný postup i pro 3 den, 4 den 
a 5 den, dokud se nezobrazí na displeji 
D:6. 
 

 
 

Vzhledem k tomu, že nechceme změnit 
program pro den 6 a 7, můžeme ukončit 
režim nastavení programu. Stiskněte a 
podržte tlačítko "F" a pak stiskněte tlačítko 
"-". 
Na displeji se zobrazí "END". 
 

 
 

Dalším stiskem tlačítka "+" potvrdíte a 
uložíte provedené změny v programu P1. 
Na displeji se zobrazí "OK“, což znamená, 
že uložení změn v programu P1 proběhlo 
úspěšně.  
 
Systém je nyní nastaven na teplotu podle 
nové úpravy programu P1. 
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Stiskněte opakovaně tlačítko „+“ až se na 
displeji zobrazí H:05 (to je hodina, u které 
chceme změnit topný režim z ECO na 
COMFORT).

Stiskněte tlačítko „M“ pro změnu topného 
režimu z ECO na COMFORT.

Stiskněte tlačítko „+“ až se zobrazí na 
displeji D:2 (úterý).

Chcete-li kopírovat a vložit stejný program jako je nastavený 
na 1 den, tak stiskněte a podržte tlačítko „F“ a pak stiskněte 
tlačítko „+“. Program se tak překopíruje na 2 den a zobrazí 
přímo 3 den (středa).

Opakujte stejný postup i pro 3 den, 4 den 
a 5 den, dokud se nezobrazí na displeji D:6.

Vzhledem k tomu, že nechceme změnit program pro 
den 6 a 7, můžeme ukončit režim nastavení programu. 
Stiskněte a podržte tlačítko „F“ a pak stiskněte tlačítko „-“.
Na displeji se zobrazí „END“.

Dalším stiskem tlačítka „+“ potvrdíte a uložíte provedené změny 
v programu P1.
Na displeji se zobrazí „OK“, což znamená, že uložení změn v programu P1 
proběhlo úspěšně.
Systém je nyní nastaven na teplotu podle nové úpravy programu P1. 11 
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SPECIÁLNÍ FUNKCE

Opakovaným 
stisknutím tlačítka „F“ 
můžete volit různé 
speciální funkce.

Obnovení výchozího nastavení

Chcete-li opustit menu 
speciálních funkcí, 
jednoduše počkejte 12 
sekund, nebo stiskněte 
klávesu „M“ a přejdete 
zpět do standardního 
zobrazení displeje.

Chcete-li obnovit tovární 
nastavení všech funkcí 
radiátoru, stiskněte na 
cca 5 sekund tlačítko „+“.

12 

Speciální funkce 
 

Opakovaným stisknutím tlačítka "F" 
můžete volit různé speciální funkce. 
 

 
 

 

Chcete-li opustit menu speciálních funkcí, 
jednoduše počkejte 12 sekund, nebo 
stiskněte klávesu "M" a přejdete zpět do 
standardního zobrazení displeje.. 
 

 
 

Obnovení výchozího nastavení 
 

 

Chcete-li obnovit tovární nastavení všech 
funkcí radiátoru, stiskněte na cca 5 
sekund tlačítko "+". 
 

 
 

Senzor pohybu (volitelná funkce) 
 
Tato funkce umožňuje radiátoru 
kontrolovat, zda je v okolí radiátoru pohyb 
osob nebo domácích mazlíčků za účelem 
optimální regulace topné teploty a snížení 
nákladů na vytápění. Pokud senzor 
nezaznamená delší dobu žádný pohyb, 
přepne se radiátor do úsporného režimu. 
Když čidlo opět zachytí pohyb, aktivuje 
opět topný režim COMFORT. 
 
Další podrobnosti níže v odstavci 
SENZOR POHYBU. 
 

 

Zapnutí nebo vypnutí této funkce se 
provádí stlačením tlačítka "+" nebo "-". 
 

 
 
Při aktivaci této funkce se na displeji 
zobrazí tato ikona :   

Senzor otevřeného okna (volitelná 
funkce) 
 
Aktivace této funkce umožňuje zjistit, že 
okno je otevřené a za účelem zamezení 
plýtvání el. energie a pro snížení nákladů 
na vytápění automaticky aktivovat režim 
Frost Free. 
 
Další podrobnosti níže v odstavci 
SENZOR OTEVŘENÉHO OKNA. 
 

 

Zapnutí nebo vypnutí této funkce se 
provádí stlačením tlačítka "+" nebo "-". 
 

 
 
Při aktivaci této funkce se na displeji 
zobrazí tato ikona :   

Denní spotřeba  
 
Tato funkce umožňuje zobrazit množství 
spotřebované el.energie za předchozích 
24 hodin. 
 

 

 
 

Pokud bliká indikátor spotřeby, znamená 
to, uložená data jsou kratší, než-li 24hod.  
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Senzor pohybu (volitelná funkce)
Tato funkce umožňuje radiátoru kontrolovat, 
zda je v okolí radiátoru pohyb osob nebo 
domácích mazlíčků za účelem optimální 
regulace topné teploty a snížení nákladů 
na vytápění. Pokud senzor nezaznamená 
delší dobu žádný pohyb, přepne se radiátor do 
úsporného režimu. Když čidlo opět zachytí pohyb, 
aktivuje opět topný režim COMFORT.

Další podrobnosti níže v odstavci SENZOR POHYBU.

Senzor otevřeného okna (volitelná funkce)
Aktivace této funkce umožňuje zjistit, že okno 
je otevřené a za účelem zamezení plýtvání 
el. energie a pro snížení nákladů na vytápění 
automaticky aktivovat režim Frost Free.

Další podrobnosti níže v odstavci  
SENZOR OTEVŘENÉHO OKNA.

Denní spotřeba
Tato funkce umožňuje zobrazit množství 
spotřebované el.energie za předchozích 
24 hodin.

Týdenní spotřeba
Tato funkce umožňuje zobrazit množství 
spotřebované el.energie za předchozích 
7 dní.

Zobrazení okolní teploty

Úprava nastavení okolní teploty
Tato funkce se používá k úpravě hodnoty
okolní teploty měřené u radiátoru. Funkce
slouží ke správnému nastavení teplotní
hodnoty, která může být ovlivněna
chybným umístěním radiátoru, zdrojem
tepla / chladu, prouděním vzduchu, apod.
Pokud není hodnota nastavena správně,
může to ovlivnit správný chod radiátoru.

WIFI
Tato funkce umožňuje nastavení
vzdáleného ovládání radiátoru přes
mobilní aplikaci. Další podrobnosti viz
odstavec níže WIFI připojení.

Zapnutí nebo vypnutí 
této funkce se provádí 
stlačením tlačítka „+“ 
nebo „-“.
Při aktivaci této funkce 
se na displeji zobrazí 
tato ikona:

Zapnutí nebo vypnutí 
této funkce se provádí 
stlačením tlačítka „+“ 
nebo „-“.
Při aktivaci této funkce 
se na displeji zobrazí 
tato ikona:

Pokud bliká indikátor spotřeby, znamená to, 
uložená data jsou kratší, než-li 24hod.

Poznámka: zobrazené hodnoty jsou 
zaokrouhlené, nemusí proto zcela odpovídat 
měření jinými, přesnějšími přístroji.

Pokud bliká indikátor spotřeby, znamená to, 
uložená data jsou kratší, než-li 7dní.

Poznámka: zobrazené hodnoty jsou 
zaokrouhlené, nemusí proto zcela odpovídat 
měření jinými, přesnějšími přístroji.

Displej ukazuje teplotu v okolí radiátoru.

Na displeji bliká 
hodnota korekce. 
Chceteli ji upravit, 
stiskněte tlačítko „+“ 
nebo „-“.
Je-li například teplota nastavená na radiátoru 
19,2 ° C a okolní teplota se zobrazuje na 19,5 ° 
C, udělejte korekci + 0, 3° C.
Vždy vyčkejte nejméně 4 hodiny, aby se 
korekce mohla projevit.

Pro zapnutí funkce 
nebo její vypnutí
stiskněte tlačítko „+“ 
nebo „-“.
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Zobrazení okolní teploty 
 

 

 
 

Displej ukazuje teplotu v okolí radiátoru. 
 

Úprava nastavení okolní teploty 
 
Tato funkce se používá k úpravě hodnoty 
okolní teploty měřené u radiátoru. Funkce 
slouží ke správnému nastavení teplotní 
hodnoty, která může být ovlivněna 
chybným umístěním radiátoru, zdrojem 
tepla / chladu, prouděním vzduchu, apod. 
Pokud není hodnota nastavena správně, 
může to ovlivnit správný chod radiátoru.  

 

Na displeji bliká hodnota korekce. Chcete-
li ji upravit, stiskněte tlačítko "+" nebo "-". 
 

 
 

Je-li například teplota nastavená na 
radiátoru 19,2 ° C a okolní teplota se 
zobrazuje na 19,5 ° C, udělejte korekci + 
0, 3° C. 
 

 Vždy vyčkejte nejméně 4 hodiny, aby 
se korekce mohla projevit.  
 

WIFI 
 
Tato funkce umožňuje nastavení 
vzdáleného ovládání radiátoru přes 
mobilní aplikaci. Další podrobnosti viz 
odstavec níže WIFI připojení. 

 

Pro zapnutí funkce nebo její vypnutí 
stiskněte tlačítko "+" nebo "-". 
 

 
 
 

 
 
Pohybový senzor 
Aktivace této funkce umožňuje radiátoru rozpoznat, zda se v okolí radiátoru vyskytují lidé či domácí zvířata a dle toho 
automaticky regulovat teplotu, s cílem optimalizovat komfort a úsporu energie. 
Díky této funkci, která může být aktivována pouze v režimu Comfort, radiátor průběžně monitoruje místnost, a pokud nejsou 
zjištěny žádné osoby či zvířata, snižuje komfort teplotu nastavenou takto: 
 

Doba absence výskytu osob či zvířat : Snížení komfortní teploty o : Ukazatele na displeji 

60 min 1,0°C 
 
 

 ((       )) 

90 min 2,0°C 

120 min 3,5°C 

38 hod přepnutí do protizámrzného 
režimu Anti-freeze 7±3°C 

 
Snížení teploty se vztahuje vždy na komfortní teplotu (režim COMFORT). Má-li radiátor nastavený jiný topný režim, než-li 
COMFORT, tak nedojde k žádnému snížení teploty.   
 
Důležité: 
Správné fungování této funkce závisí na vhodném umístění radiátoru. Ideální je umístit radiátor tak, aby pohybový senzor 
obsáhl celý prostor (viz. obrázek 9).  
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SENZOR OTEVŘENÉHO OKNA

Aktivací této funkce umožníte radiátoru 
detekovat otevřené okno a následnou 
automatickou aktivaci protizámrzového 
režimu Anti-freeze. Cílem funkce za zabránit 
plýtvání el.energií ve chvíli, kdy by většina 
tepla unikala otevřeným oknem pryč.
Na displeji se zobrazí současně tyto symboly:

DALŠÍ FUNKCE

K obnovení normálního provozu nedojde 
automaticky, ale musí být aktivován 
stlačením tlačítka „M“ na termostatu.

Důležité: Správné fungování této funkce 
závisí na vhodném umístění radiátoru tak, 
aby senzor byl schopen detekovat průvan 
a pokles teploty z otevřeného okna a také na 
tom, jak dlouho bude okno otevřené. Krátké 
otevření okna nemusí senzor zachytit.
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Senzor otevřeného okna  
Aktivací této funkce umožníte radiátoru detekovat otevřené okno a následnou automatickou aktivaci protizámrzového režimu  
Anti-freeze. Cílem funkce za zabránit plýtvání el.energií ve chvíli, kdy by většina tepla unikala otevřeným oknem pryč.   
Na displeji se zobrazí současně tyto symboly :  
 

 
 
K obnovení normálního provozu nedojde automaticky, ale musí být aktivován stlačením tlačítka "M" na termostatu. 
Důležité: 
Správné fungování této funkce závisí na vhodném umístění radiátoru tak, aby senzor byl schopen detekovat průvan a 
pokles teploty z otevřeného okna a také na tom, jak dlouho bude okno otevřené. Krátké otevření okna nemusí senzor 
zachytit.  
 
 
Další funkce  

Uzamčení termostatu 
 
Topení lze uzamknout a zabránit 
náhodnému nastavení změn nebo 
manipulaci nepovolaných osob. 
Chcete-li přejít do režimu zamknout / 
odemknout termostat, podržte klávesu 
"F". 
 

 
 

 

Jakmile se na displeji objeví "LOC": 
 
Podržte klávesu "F" a stiskněte tlačítko 
"+". Tím dojde k uzamčení ovládacích 
prvků.. 
 

 
 
Po uzamčení se na displeji zobrazí tento 
symbol  
 
Pro opětovné odemčení podržte tlačítko 
"F" a stiskněte tlačítko "-". 
 

 
 

Při odpojení radiátoru od zdroje el.energie na dobu delší jak 30 min dojde ke ztrátě všech nastavených změn a po 
opětovném zapnutí se radiator aktivuje v továrním nastavení a veškeré požadované úpravy je potřeba nastavit znovu. 
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"+". Tím dojde k uzamčení ovládacích 
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Po uzamčení se na displeji zobrazí tento 
symbol  
 
Pro opětovné odemčení podržte tlačítko 
"F" a stiskněte tlačítko "-". 
 

 
 

Při odpojení radiátoru od zdroje el.energie na dobu delší jak 30 min dojde ke ztrátě všech nastavených změn a po 
opětovném zapnutí se radiator aktivuje v továrním nastavení a veškeré požadované úpravy je potřeba nastavit znovu. 
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a zabránit náhodnému 
nastavení změn 
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nepovolaných osob.
Chcete-li přejít do 
režimu zamknout / 
odemknout termostat, 
podržte klávesu „F“.

Jakmile se na displeji 
objeví „LOC“:
Podržte klávesu „F“ 
a stiskněte tlačítko „+“. 
Tím dojde k uzamčení 
ovládacích prvků.

Po uzamčení se na 
displeji zobrazí tento 
symbol

Pro opětovné odemčení 
podržte tlačítko „F“ 
a stiskněte tlačítko „-“.

Při odpojení radiátoru od zdroje el.energie na dobu delší jak 30 min dojde ke ztrátě všech nastavených změn a po opětovném 
zapnutí se radiator aktivuje v továrním nastavení a veškeré požadované úpravy je potřeba nastavit znovu.

PRO AKTIVACI FUNKCE VZDÁLENÉHO OVLÁDÁNÍ PŘES PILOTNÍ VODIČ 
je nutné na termostatu na těle radiátoru zapnout režim s označením FP. Pro jeho zapnutí je nutné opakovaně stisknout 
na termostatu tlačítko "M", až se zobrazí režim "FP". Ten zablokuje funkce termostatu na těle radiátoru a radiátor se bude 
řídit pokyny externího ovladače připojeného přes pilotní vodič.



WIFI PŘIPOJENÍ

Díky této funkci je možné připojit radiátor 
k síti Wi-Fi s přístupem na internet a ovládat 
jej prostřednictvím volně dostupné
aplikace Radialight®.

Pro připojení radiátoru k síti Wi-Fi 
postupujte podle pokynů uvedených přímo 
v aplikaci nebo podle tohoto návodu.

1.  Do vašeho mobilního telefonu si stáhněte aplikaci Radialight pomocí výše uvedeného QR kodu nebo z Google Play či APP 
store.

2.  Po otevření aplikace klikněte na Register a proveďte vaši registraci včetně zadání přístupových hesel. Každému, komu sdělíte 
přihlašovací údaje a přístupové heslo, tak získá přístup k ovládání a kontrole připojených radiátorů.

3.  Po vyplnění registračních údajů klikněte ve spodní části displeje na ikonu Register. Obratem obdržíte na váš registrovaný e-mail 
6-ti místný registrační kód. Ten zadejte do aplikace a klikněte na ikonu Next. Povolte aplikaci všechna požadovaná oprávnění.

4.  Zapněte radiátor a ujistěte se, že je na radiátoru aktivní funkce WIFI (WIFI ON). Opakovaně tiskněte tlačítko „F“, dokud se na 
displeji neobjeví slovo WiFi  
 
 
 
 
 
 
 
Pak pro zapnutí funkce WIFI stiskněte tlačítko “+” a na displeji se zobrazí ON. Pro vypnutí funkce WIFI stiskněte tlačítko “-“ a na 
displeji se zobrazí OFF. Pro potvrzení volby stiskněte znovu tlačítko “F”. Stav modulu Wi-Fi je na displeji zobrazen malou ikonou 
na pravé straně.
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  - Wi-Fi zapnuto a připojeno k platné síti 

 - symbol bliká. Znamená buď Wi-Fi ON a radiator je připraven k 
počátečnímu spárování s aplikací ve vašem telefonu. Pokud již radiator byl spárovaný a 
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QR kód pro 
stažení aplikace

QR kód pro stažení 
návodu na rychlou 
instalaci připojení

Wi-Fi zapnuto a připojeno k platné síti

WIFI na radiátoru je vypnuté

Symbol bliká. Znamená buď Wi-Fi ON a radiator je připraven k počátečnímu spárování s aplikací ve vašem 
telefonu. Pokud již radiator byl spárovaný a zobrazí se tento symbol, tak to znamená, že Wi-Fi je sice zapnuté, 
ale není připojení k WIFI síti, nebo je připojen k WIFI síti, která nemá přístup na internet.
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zobrazí se tento symbol, tak to znamená, že Wi-Fi je sice zapnuté, ale není připojení k 
WIFI síti, nebo je připojen k WIFI síti, která nemá přístup na internet.  

 - WIFI na radiátoru je vypnuté 
 

5. Pro spárování radiátoru s aplikací ve vašem telefonu klikněte v aplikaci na ikonu Take 
me to my settings. Pak v Nastavení – Připojení – Wi-Fi. Klikněte na aktualizaci 
zobrazených WIFI sítí. Zobrazí se název Radialight_XXXX (číslo radiátoru). Klikněte 
připojit. Při prvním připojení budete vyzváni k zadání přístupového hesla, které je : 
Password 123. Po připojení se zobrazí hlášení, že WIFI nemá přístup k internetu. Toto 
hlášení ignorujte a zadejte párování aplikace s radiátorem – viz. obrázek níže. Po 
spárování připojte radiator k Vaší WI-FI (ideálně síla signálu Strong) a zadejte přístupové 
heslo k Vaší WIFI síti. Nyní je radiator připojený k vaší WIFI síti a můžete ho ovládat 
pomocí mobilni aplikace. 
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zobrazí se tento symbol, tak to znamená, že Wi-Fi je sice zapnuté, ale není připojení k 
WIFI síti, nebo je připojen k WIFI síti, která nemá přístup na internet.  

 - WIFI na radiátoru je vypnuté 
 

5. Pro spárování radiátoru s aplikací ve vašem telefonu klikněte v aplikaci na ikonu Take 
me to my settings. Pak v Nastavení – Připojení – Wi-Fi. Klikněte na aktualizaci 
zobrazených WIFI sítí. Zobrazí se název Radialight_XXXX (číslo radiátoru). Klikněte 
připojit. Při prvním připojení budete vyzváni k zadání přístupového hesla, které je : 
Password 123. Po připojení se zobrazí hlášení, že WIFI nemá přístup k internetu. Toto 
hlášení ignorujte a zadejte párování aplikace s radiátorem – viz. obrázek níže. Po 
spárování připojte radiator k Vaší WI-FI (ideálně síla signálu Strong) a zadejte přístupové 
heslo k Vaší WIFI síti. Nyní je radiator připojený k vaší WIFI síti a můžete ho ovládat 
pomocí mobilni aplikace. 

5.  Pro spárování radiátoru s aplikací ve vašem telefonu klikněte v aplikaci na ikonu Take me to my settings. Pak v Nastavení – 
Připojení – Wi-Fi. Klikněte na aktualizaci zobrazených WIFI sítí. Zobrazí se název Radialight_XXXX (číslo radiátoru). Klikněte 
připojit. Při prvním připojení budete vyzváni k zadání přístupového hesla, které je: Password 123. Po připojení se zobrazí 
hlášení, že WIFI nemá přístup k internetu. Toto hlášení ignorujte a zadejte párování aplikace s radiátorem – viz. obrázek níže. 
Po spárování připojte radiator k Vaší WI-FI (ideálně síla signálu Strong) a zadejte přístupové heslo k Vaší WIFI síti. Nyní je radiator 
připojený k vaší WIFI síti a můžete ho ovládat pomocí mobilni aplikace.



Poznámka: Po zapnutí radiátoru a aktivace funkce WIFI termostatu je potřeba spárovat radiator a aplikací ve vašem telefonu 
a připojit ho k vaší WIFI síti do 30 minut. Pokud operace není úspěšná, bliká symbol Wi-Fi a aplikace zobrazuje radiátor jako 
odpojený. V takovém případě je nutné před dalším pokusem vypnout radiátorem hlavním tlačítkem ON/OFF alespoň na 30 
sekund.

Pokud se Vám nedaří spárování radiátoru s aplikací ve vašem telefonu, tak postupujte dle těchto instrukcí:

•  Na termostatu radiátoru opakovaně stiskněte tlačítko “F”, až se na displeji zobrazí nápis RES, pak stiskněte na 3sek tlačítko “+” až 
se na radiátoru zobrazí ukazatel teploty 19°C.

•  Pak na termostatu radiátoru stiskněte opakovaně tlačítko “F”, až se na displeji zobrazí nápis WIFI, pak stiskněte na 3sek tlačítko 
“+” až se na radiátoru zobrazí nápis AP.

• Vypněte radiator hlavním vypínačem ON/OFF na boku radiátoru.
• Vypněte App ve Vašem telefonu a telefon restartujte.
• Zapněte znovu App ve vašem telefonu.
• Zapněte hlavní vypínač ON/OFF na boku radiátoru.
• Opakujte pokus o spárování popsaný na str. 16 tohoto návodu.

POPIS APLIKACE :
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Poznámka: Po zapnutí radiátoru a aktivace funkce WIFI termostatu je potřeba spárovat radiator a 
aplikací ve vašem telefonu a připojit ho k vaší WIFI síti do 30 minut. Pokud operace není úspěšná, 
bliká symbol Wi-Fi a aplikace zobrazuje radiátor jako odpojený. V takovém případě je nutné před 
dalším pokusem vypnout radiátorem hlavním tlačítkem ON/OFF alespoň na 30 sekund. 
 
Pokud se Vám nedaří spárování radiátoru s aplikací ve vašem telefonu, tak postupujte dle těchto 
instrukcí : 

• Na termostatu radiátoru opakovaně stiskněte tlačítko “F”, až se na displeji 
zobrazí nápis RES, pak stiskněte na 3sek tlačítko “+” až se na radiátoru zobrazí 
ukazatel teploty 19°C.  

• Pak na termostatu radiátoru stiskněte opakovaně tlačítko “F”, až se na displeji 
zobrazí nápis WIFI, pak stiskněte na 3sek tlačítko “+” až se na radiátoru zobrazí 
nápis AP. 

• Vypněte radiator hlavním vypínačem ON/OFF na boku radiátoru. 
• Vypněte App ve Vašem telefonu a telefon restartujte. 
• Zapněte znovu App ve vašem telefonu. 
• Zapněte hlavní vypínač ON/OFF na boku radiátoru. 
• Opakujte pokus o spárování popsaný na str. 16 tohoto návodu. 

 
Popis aplikace : 
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Možné nesrovnalosti : Pokud zóna obsahuje 2 nebo 
více radiátorů a jeden nebo více z nich má  jiné 
nastavení než je nastavení pro tuto zónu, dochází k 
nekonzistenci. Tato situace je obvykle způsobena ruční 
úpravou na manuálním termostatu radiátoru (úprava 
teploty, topného módu, doplňkových funkcí, apod.). 
Pokud k tomu dojde, aplikace zvýrazní parametr 
nekonzistentní zóny zobrazením speciálního symbolu 
znázorněného na obrázku vpravo. 
 
Stejný symbol se zobrazí v levém horním rohu ikony 
produktu a zobrazí se v seznamu ve spodní části 
obrazovky. Tímto způsobem je uživatel 
informován o radiátoru, jehož má jedno nebo I více 
odlišných nastavení, která nesouhlasí s definovaným 
nastavením pro danou zónu. 
 
Stisknutím symbolu nekonzistence je možné resetovat 
všechny upravené radiátory na nastavení odpovídající 
pro danou zónu. Pokud však byly provedené změny na 
radiátorech záměrné, můžete symbloly o nekonzistenci 
ignorovat. Nicméně, pokud budete tato odlišná 
nastavení používat častěji, je vhodnější tyto radiátory 
přeřadit do jiné zóny a tam upravit nastavení v souladu 
s vašimi požadavky. 
 
Upozornění : Aktuální čas a den v týdnu se přenáší do radiátoru v okamžiku jeho počátečního 
spárování s mobilni aplikací ve Vašem telefonu. Správa letního a zimního času není automatická, 
ale postačí poslat jakýkoliv příkaz na radiator nebo celou topnou zónu a nastavené časy se 
aktualizují.  
 
Pokud dojde k výpadku el. energie nebo je radiátor odpojen déle než 30 minut od el. energie, ztratí 
radiátor většinu svých vnitřních nastavení. Po opětovném připojení k el. energii se radiator znovu 
automaticky připojí k síti Wi-Fi a nastaví pohotovostní režim. Pro obnovení topného módu proveďte 
nastavení v mobilni aplikaci. Pro tyto případy výpadku el. Energie doporučujeme v sekci Nastavení 
aktivovat upozornění uživatele, pokud jsou radiátory v pohotovostním režimu 
 

Velmi důležité upozornění : Pokud chtece radiátor používat v 
režimu s aktivovaným WI-FI termostatem, tak je potřeba, aby v místě, 
kde je radiator instalovaný, byl dostatečně silný WI-FI signal. Jinak 
radiator nemusí dojít ke sprárování radiátoru s aplikací ve vašem 
telefonu, může reagovat na pokyny opožděně nebo může docházet 
k jeho odpojení od WI-FI a ztráty možnosti vzdáleného ovládání. 
Chcete-li vyřešit nebo předejít těmto problémům, je nutné zajistit 
dostatečnou intenzitu WI-FI signálu v místech instalace radiátorů. 
Vhodné řešení vám zcela jistě nabídne Váš poskytovatel WI-FI 
připojení. 
 

Seznam registrovaných radiátorů: umožňuje zobrazit 
seznam všech registrovaných radiátorů a přidat nové, změnu 
jejich názvu, nebo je odstranit.

Aktuálně nastavený topný mód: symbol zobrazuje aktuálně 
nastavený topný mód, ve kterém je radiator nastaven.

Spotřeba energie za posledních 7 dnů: zobrazí spotřebu 
aktuálně zobrazeného radiátoru za posledních 7 dnů. 
Kliknutím na tuto ikonu se pak dostanete na podrobnější 
informace.

Default Zone: zde se zobrazuje název místnosti (pokud 
jej zadáte), kde je radiator instalovaná. Kliknutím na tuto 
ikonu můžete upravit nastavení Comfortní a snížené Eco 
teploty, zapnout / vypnout funkci detekce otevřeného okna 
a pohybové čidlo. Radiátor zde take můžete uzamknout.

Správa jednotlivých topných zón / radiátorů: umožňuje 
zobrazit seznam všech registrovaných radiátorů a přidat nové, 
změnu jejich názvu, nebo je odstranit.

Možnost nastavení týdenního programu: Zde si můžete 
nastavit týdenní nebo denní program. Programování je pro 
každý den po hodinách 0-24 hod.

Nastavení požadovaného topného módu: Kliknutím na 
tuto ikonu zvolíte požadovaný topný mód (Comfort / Eco / 
protizámrzná teplota / Týdenní program / vypnutí radiátoru do 
pohotovostního režimu / FP- ovládání externím termostatem) 
a volbu potvrdíte kliknutím na ikonu SAVE.

Aktuální teplota v místnosti: zobrazuje aktuální teplotu 
v místnosti, kde je radiator instalovaný. Zobrazená hodnota je 
měřená senzorem ve spodní části radiátoru, může se tak lišit 
od hodnoty zobrazené Vaším teploměrem. Podle zobrazené 
hodnoty můžete upravit topný mód a topnou teplotu zvýšit 
nebo snížit.

Nastavení doplňkových funkcí: Hodnotu KW v Kč (měnu 
změníte na Kč kliknutím na ikonu EUR). Zadejte hodnutu KW 
dle Vašeho poskytovatele, můžete pak sledovat spotřebu 
nejen v KW, ale rovnou také v Kč. Dále můžete aktivovat 
sensor otevřeného okna, upozornění na pohotovostní režim 
radiátoru. Můžete take nastavit počet spotřebovaných kilowatt 
(den/týden/měsíc), po jejichž překročení Vás aplikace na tuto 
skutečnost upozorní. Dále zde můžete změnit přístupové 
heslo do aplikace, případně se z této aplikace zcela odhlásit.

Poznámka: pokud je v zobrazované zóně vice radiátorů, tak 
se na displeji telefonu zobrazuje postupně název radiátoru 
a aktuální teplota.

MOŽNÉ NESROVNALOSTI: 

Pokud zóna obsahuje 2 nebo více radiátorů a jeden nebo 
více z nich má jiné nastavení než je nastavení pro tuto zónu, 
dochází k nekonzistenci. Tato situace je obvykle způsobena 
ruční úpravou na manuálním termostatu radiátoru (úprava 
teploty, topného módu, doplňkových funkcí, apod.). Pokud 
k tomu dojde, aplikace zvýrazní parametr nekonzistentní zóny 
zobrazením speciálního symbolu znázorněného na obrázku 
vpravo.

Stejný symbol se zobrazí v levém horním rohu ikony produktu 
a zobrazí se v seznamu ve spodní části obrazovky. Tímto 
způsobem je uživatel

informován o radiátoru, jehož má jedno nebo I více odlišných 
nastavení, která nesouhlasí s definovaným nastavením pro 
danou zónu.

Stisknutím symbolu nekonzistence je možné resetovat 
všechny upravené radiátory na nastavení odpovídající 
pro danou zónu. Pokud však byly provedené změny na 
radiátorech záměrné, můžete symbloly o nekonzistenci 
ignorovat. Nicméně, pokud budete tato odlišná nastavení 
používat častěji, je vhodnější tyto radiátory přeřadit do jiné 
zóny a tam upravit nastavení v souladu s vašimi požadavky.

Upozornění: Aktuální čas a den v týdnu se přenáší do 
radiátoru v okamžiku jeho počátečního spárování s mobilni 
aplikací ve Vašem telefonu. Správa letního a zimního času 
není automatická, ale postačí poslat jakýkoliv příkaz na radiator 
nebo celou topnou zónu a nastavené časy se aktualizují.

Pokud dojde k výpadku el. energie nebo je radiátor odpojen 
déle než 30 minut od el. energie, ztratí radiátor většinu svých 
vnitřních nastavení. Po opětovném připojení k el. energii 
se radiator znovu automaticky připojí k síti Wi-Fi a nastaví 
pohotovostní režim. Pro obnovení topného módu proveďte 
nastavení v mobilni aplikaci. Pro tyto případy výpadku el. 
Energie doporučujeme v sekci Nastavení aktivovat upozornění 
uživatele, pokud jsou radiátory v pohotovostním režimu

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pokud chtece radiátor používat v režimu 
s aktivovaným WI-FI termostatem, tak je potřeba, 
aby v místě, kde je radiator instalovaný, byl 
dostatečně silný WI-FI signal. Jinak radiator 
nemusí dojít ke sprárování radiátoru s aplikací 
ve vašem telefonu, může reagovat na pokyny 
opožděně nebo může docházet k jeho odpojení 
od WI-FI a ztráty možnosti vzdáleného ovládání. 
Chcete-li vyřešit nebo předejít těmto problémům, 
je nutné zajistit dostatečnou intenzitu WI-FI 
signálu v místech instalace radiátorů. Vhodné 
řešení vám zcela jistě nabídne Váš poskytovatel 
WI-FI připojení.



Závada Řešení

Radiátor se nezapne
Zkontrolujte, že je radiátor připojen do elektrické sítě 230V/50Hz. Je zapnutý hlavní vypínač v pravé 
části radiátoru a stsknuté tlačítko ON/OFF na termostatu.

Radiátor nehřeje.

Ujistěte se, že nastavený provozní režim je v režimu COMFORT, nikoliv ECO nebo ANTI-FREEZE.
Je-li okolní teplota vyšší než je nastavená hodnota na termostatu, tak radiátor netopí.
V případě pochybností, nastavte topný režim Comfort a požadovanou teplotu mnohem vyšší, než 
je okolní teplota. Pak zkontrolujte, zda radiátor topí..

Radiátor stále hřeje.
Zkontrolujte, že nastavená teplota na termostatu není příliš vysoká, nebo v případě řízení radiátoru pomocí 
externího zařízení ověřte správné nastavení hodnot na tomto zařízení. Pokud potíže nepřestanou, zkuste 
radiátor krátce vypnout a pak znovu zapnout hlavním vypínačem na pravém boku radiátoru.

Radiátor netopí 
dostatečně.

Zkontrolujte, zda nastavená teplota na termostatu není příliš nízká. Ověřte, že instalovaný výkon 
radiátoru odpovídá velikosti vytápěného prostoru.

Teplota v místnosti se liší 
od nastavené teploty na 
termostatu.

Radiátor je při prvním zapnutí nutno nechat minimálně 4 hod., aby se čidla přizpůsobila okolí. 
Pokud i pak i nadále se teplotní hodnoty liší, je potřeba udělat korekci nastavení termostatu, viz. 
výše odstavec Úprava nastavení okolní teploty.

Radiátor vydává 
nepříjemný zápach.

Při prvním použití dochází k vypalování jednotlivých dílů radiátoru, což může být některým osobám 
nepříjemné. Tento proces však po několika provozních hodinách ustane.
Po delší odstávce radiátor nejprve očistěte od prachových částic, které se jinak mohou začít 
vypalovat a vydávat nepříjemný zápach.
Nastane-li tato situace nečekaně, ověřte, že se do prostoru radiátoru nedostala nějaká nečistota, 
nebo nežádoucí předmět, který pak může být při nahřátí zdrojem zápachu.

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH:

Řešení potíží při WI-FI připojení: 

Pokud dojde k problému s modulem Wi-Fi, na displeji produktu se zobrazí kód chyby, který vám pomůže problém vyřešit tato 
specifikace chybových hlášení:

E 01 - Radiátor se nemůže připojit k síti Wi-Fi. Zadané heslo pro připojení k požadované WI-FI síti je nesprávně zadané, případně 
již síť není dostupná nebo se změnil její název. Opakujte postup spárování radiátoru s aplikací ve vašem telefonu a až se zobrazí 
nabídka dostupných WIFI sítí, tak se opakovaně připojte a zadejte správné přístupové heslo k vaší WIFI síti.

E 02 - Žádné internetové připojení. Obnovte připojení k internetu na vaší WIFI síti.

E 03 - Server Radialight není dosažitelný. Pravděpodobně probíhá údržba serveru. Ten se v nepravidelných intervalech aktualizuje 
a stale zdokonaluje. Obvykle tento výpadek netrvá déle, než několik málo hodin.

Počkejte proto 1-8 hod a ověřte, že se chyba již nezobrazuje a Wi-Fi ikona přestala blikat. Pokud problém přetrvává, odstraňte 
radiator z aplikace, resetujte ho dle postupu na str. 17 a znovu ho spárujte s aplikací ve vašem telefonu dle postupu na str. 16. 
Pokud se pak chyba objeví po úspěšném spárování znovu, tak to znamená, že síla WIFI signálu v místě radiátoru je velmi slabá. 
Pro zesílení signálu kontaktujte vašeho poskytovatele WIFI připojení.

E 04 – Radiátor se nepodařilo spárovat s aplikací ve vašem telefonu. Opakujte celý postup spárování od začátku.

E 05 - Modul Wi-Fi byl odpojen. Odstraňte radiator z aplikace, resetujte ho dle postupu na str. 17 a znovu ho spárujte s aplikací ve 
vašem telefonu dle postupu na str. 16.

E 06 - Chyba modulu Wi-Fi. Vypněte radiátor hlavním vypínačem ON/OFF na boku radiátoru alespoň na 1 min a pak ho znovu 
zapněte. Pokud problém přetrvává, vypněte radiator min. na 1 hodinu pro vymazání interní dočasné paměti radiátoru a pak jej 
znovu zapněte.

ÚDRŽBA
• Tento produkt nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

• Čištění vypnutého výrobku, zejména topného panelu, suchým hadříkem jednou za 6 měsíců.

• Pokud produkt vyžaduje opravu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.

• Při montáži zásuvkové vidlice na připojovací kabel použijte 2 x 1, 00mm 2 nebo 3 x 1, 00mm 2 typ HAR H05V2V2-F, nebo 
podobný typ. Připojení radiátoru nebo zásuvkové vidlice musí zajistit odborná firma či způsobilá osoba v oboru elektro. Jinak 
může dojít k poškození přístroje, majetku či zdraví. Za tato poškození nenese výrobce ani prodejce žádnou odpovědnost.

Infrasystémy s.r.o., 
e-mail: info@infrasystemy.cz 

tel.: +420 702 028 937
www.infraky.cz
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znamená, že síla WIFI signálu v místě radiátoru je velmi slabá. Pro zesílení signálu kontaktujte vašeho 
poskytovatele WIFI připojení. 
 
E 04 – Radiátor se nepodařilo spárovat s aplikací ve vašem telefonu. Opakujte celý postup spárování od 
začátku. 
 
E 05 - Modul Wi-Fi byl odpojen. Odstraňte radiator z aplikace, resetujte ho dle postupu na str. 17 a znovu ho 
spárujte s aplikací ve vašem telefonu dle postupu na str. 16. 
 
E 06 - Chyba modulu Wi-Fi. Vypněte radiátor hlavním vypínačem ON/OFF na boku radiátoru alespoň na 1 min 
a pak ho znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, vypněte radiator min. na 1 hodinu pro vymazání interní 
dočasné paměti radiátoru a pak jej znovu zapněte. 
 
 
 
 
Údržba 
❑ Tento produkt nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. 
❑ Čištění vypnutého výrobku, zejména topného panelu, suchým hadříkem jednou za 6 měsíců. 
❑ Pokud produkt vyžaduje opravu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce. 
❑ Při montáži zásuvkové vidlice na připojovací kabel použijte 2 x 1, 00mm 2 nebo 3 x 1, 00mm 2 typ HAR H05V2V2-F, 

nebo podobný typ. Připojení radiátoru nebo zásuvkové vidlice musí zajistit odborná firma či způsobilá osoba v oboru 
elektro. Jinak může dojít k poškození přístroje, majetku či zdraví.  Za tato poškození nenese výrobce ani prodejce 
žádnou odpovědnost. 

 
 
 


