
Návod pre vstavaný termostat ETER00A1 so signalizačnou LED diódou

1. Ovládanie termostatu:  

Pomocou otočného kolieska je možné regulovať teplotu cca. od 5 °C  do  30° C.
Úroveň  (vločka) je protimrazová teplota nastavená na 5°C až úroveň 6 na cca. 30 °C.
Každý stupeň predstavuje cca. 5°C (príklad: úroveň 3 predstavuje cca. 15°C).
Biela LED dióda signalizuje 3 stavy. 

a) LED dióda nesvieti – termostat neaktívny, (radiátor bude kúriť aj pri  vypnutí termostatu z 
akumulácie)

b) LED dióda svieti na červeno – termostat aktívny, (prebieha nahriatie akumulačného jadra 
až po dosiahnutie požadovanej teploty) 

c) LED dióda svieti na zeleno – termostat je v režime útlmu.

2. Režim útlmu:  

Režim teplotného útlmu aktivujte stlačením a následným držaním otočného kolieska termostatu 
po dobu cca 5 – 10 sekúnd až po rozblikanie LED diódy a potom koliesko uvoľnite.
Teplotný útlm sa aktivuje automaticky od doby zapnutia na dobu cca. 7 hodin. Po túto dobu 
svieti signalizačná LED dióda na zeleno.
Príklad:
Ak stlačíme otočné koliesko o 23:00 hod., bude útlm trvať do 6:00 hod. Režim útlmu sa potom 
automaticky aktivuje v rovnaký čas každý deň. Nie je teda potrebné útlm každý deň aktivovať.
V teplotnom útlme sa teplota automaticky zníži o 4°C od aktuálne nastavenej teploty na 
termostate.

3. Prerušenie režimu útlmu:  

Stlačiť ovládacie koliesko a uvoľniť do 5 sekúnd od stlačenia. 
Režim útlmu sa na dve hodiny deaktivuje a termostat pracuje v normálnom režime a v prípade 
zopnutia svieti na červeno. Po uplynutí 2 hodín sa termostat vráti do útlmového režimu až do 
vyčerpania časového úseku 7 hodín od aktivácie.

4. Zrušenie útlmového režimu:  
Stlačiť ovládacie koliesko (pre lepšiu orientáciu stavu LED diódy otočiť ovládacie koliesko na 
protimrazovú teplotu) a držať cca. 10 sekúnd až do rozblikania LED diódy a jej úplného 
zhasnutia. Potom sa ovládacie koliesko uvoľní a režim je zrušený.
Aktivuje se opäť viď. režim útlmu bod 2.

5. Bezpečnostné informácie:  
Pri skrate teplotného čidla (trvalé spojenie) alebo prerušení kábla k čidlu bude LED dióda trvalo 
blikať a radiátor sa z bezpečnostných dôvodov automaticky odpojí.
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