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Vstavaný digitálny termostat ARD - manuál

N  a  st      a  v      enie         p      o  ž      a  d  o  vanej         izbovej         t  e  pl  o  t  y  
Stlačením tlačidiel   alebo    nastavíte požadovanú teplotu. Počas nastavovania 
teploty displej bliká na cieľovú teplotu. Po niekoľkých sekundách bez zmeny  
hodnoty displej prestane blikať a vrátí sa k zobrazeniu izbovej teploty. Vykurovanie 
sa prispôsobí nastavenej teplote.

A      k      t  i      v      ácia         n  o      č  n  ého     útlmu      
V režime nočného útlmu sa nastavená teplota 

upravuje na určitú dobu. Po tejto  dobe sa teplota vrátí 

na hodnotu, aká bola nastavená predtým.

Prednastavená štandardná hodnota pre nočný útlm je 18°C po dobu 8 hodín.

Stlačením tlačidla      zahájíte nočný útlm v okamihu, kedy má útlm začať. Vykurovanie
je nastavené na zvolenú teplotu po naprogramovaný čas. Spustenie nočného útlmu sa 
následne denne opakuje. Pokiaľ chcete nočný útlm ukončiť pred uplynutím času 
nočného útlmu,  stlačte opäť    .

Teplota sa vrátí na hodnotu, aká bola nastavená pred aktiváciou nočného 
útlmu. Ak chcete režim nočného útlmu znovu aktivovať, stlačte       v 
požadovanom čase.

Z  m      e      n  a         p  a  r  am  e  t  r      ov     režimu nočného útlmu      
Hodnoty teploty a času  „nočného útlmu“ je možné meniť. Stlačte a podržte tlačidlo        
do okamihu, než termostat nezačne nepretržite pípať. Zobrazí sa číslo ,,1” a hodnota 
teploty bliká. Následne zmeňte požadovanú hodnotu teploty.
Znovu stlačte tlačidlo      . Zobrazí sa číslo ,,2” a doba trvania nočného útlmu bliká. 
Zmeňte požadovanú hodnotu hodiny po dobu nočného  útlmu a ďalším  stlačením  
tlačidla        uložte nové parametre.

P  rotimrazová ochrana      
Podržaním tlačidiel             na termostate prepnete radiátor do režimu protimrazovej ochrany. 
Radiátor kúri pri 5 °C a udržuje izbovú teplotu na tejto teplote. Potom stlačením tlačidla       opustíte 
režim protimrazovej ochrany,



CZ Návod k použití elektronický vestavěný termostat

Ú  p  ra  v  a   (kalibrácia)         t  e  rmostatu  
Teplotné čidlá a radiátorové termostaty môžu zobrazovat navzájom odlišné 
teploty. To môže byť spôsobené rôznymi meranými bodmi. Poznačte si teplotný 
rozdiel medzi teplotou zobrazenou na radiátore a na izbovom teplomere.

Nastavte  r a d i á t o r   na  najvyššiu  hodnotu  teploty  a  potom  stlačte 
a podržte       . Po niekoľkých sekundách sa zobrazí hodnota teplotnej 
korekcie.

Hodnota  korekcie sa pohybuje od -9,9 °C  do + 9,9 °C. Stlačením tlačidiel  alebo 
môžete upraviť hodnotu na r a d i á t o r e  na hodnotu teplomeru.

Bodka v pravom dolnom rohu displeja znamená, že hodnota je záporná.

Po niekoľkých sekundách bez zmeny  hodnoty sa uloží a displej sa vráti k zobrazeniu izbovej teploty.

Č  i      stenie radiátora  
Zaistite, aby bol radiátor, ktorý sa má čistiť, včas vypnutý a vychladnutý. K čisteniu 
radiátora používajte vlhkú, mäkkú hadričku bez chemických čistiacich prostriedkov. 
Priestor medzi rebrami radiátora je vhodné vyčistiť vhodnou komerčne dostupnou 
prachovkou.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať pomocou formulára na 

webovej stránke www.interclima.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0911 069 257.

http://www.interclima.sk/

