
PŘÍRUČKA K REGULÁTORU TEPLOTY TH-810T

• Před uvedením  do provozu je nutné termostat nejméně na 2 hodiny ponechat pod napětím. Po dvou hodinách jej nechat  
 alespoň dvě hodiny bez napětí.

Nastavení:
1. Vložte termostat do zásuvky, tlačítkem RESET proveďte vynulování - na cca 5 vteřin display zobrazí všechny symboly, následně se termostat  
 vypne - nyní je  vypnutý, přepnutý do režimu chlazení (symbol vločky), je zobrazena teplota okolí (RM); požadovaná teplota (SET) je  
 nastavena na 20°C, ale není zobrazena.
2. Požadujete-li změnu režimu na vytápění, proveďte tak současným stiskem tlačítka ZAP a NAHORU po dobu 3 vteřin - symbol vločky bude  
 nahrazen plamínkem.
3. Požadujete-li změnu používané teplotní stupnice,  proveďte tak současným stiskem tlačítka NAHORU a DOLŮ po dobu 3 vteřin - symbol °C  
 bude nahrazen °F.
4. Připojte spotřebič.

Provoz - A) režim chlazení: 
5a. Tlačítkem ZAP zapněte termostat - k teplotě okolí RM zobrazí display také požadovanou teplotu SET
6a. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte vámi požadovanou teplotu okolí (SET)
7a. Je-li teplota okolí (RM) vyšší nejméně o 1°C než Vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí zeleně, display zobrazí  
 symbol vločky a termostat sepne výstup - připojené chladící zařízení by mělo být uvedeno do chodu
8a. Je-li teplota okolí (RM) nižší nejméně o 1°C než Vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí červeně, přestane být  
 zobrazován symbol vločky a termostat vypne výstup - připojené chladící zařízení by mělo být zastaveno

PŘED POUŽITÍM REGULÁTORU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

Popis:
• ZAP : zapnutí/vypnutí termostatu; při současné stisku s tlačít 
 kem NAHORU po dobu 3 vteřin (ve vypnutém stavu) změna  
 režimu chlazení/vytápění 
• Kontrolka pracovního režimu : 
  - nesvítí - termostat vypnutý
  - červená - termostat zapnutý, výstup vypnutý
  - zelená - termostat zapnutý, výstup zapnutý
• RM (room) : zobrazení aktuální okolní teploty
• Symbol provozního režimu :
  - vločka - režim chlazení
  - plamínek - režim vytápění

• SET (setting) : požadovaná teplota - rozsah 5 - 30°C (40 - 85°F)
• RESET : vrátí termostat do výchozího nastavení - vypnutý  
 termostat v režimu chlazení (zobrazen symbol vločky);  
  zobrazena teplota RM; požadovaná teplota (SET) je nastavena  
 na 20°C, ale není zobrazována
• NAHORU/DOLŮ : zvyšování nebo snižování požadované teploty  
 (krok 1°C/°F); při současném stisku obou tlačítek po dobu 3  
 vteřin (ve vypnutém stavu) změna teplotní stupnice °C/°F
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Provoz - B) režim vytápění: 
5b. Tlačítkem ZAP zapněte termostat - k teplotě okolí RM zobrazí display také požadovanou teplotu SET
6b. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte vámi požadovanou teplotu okolí (SET)
7b. Je-li teplota okolí (RM) nižší nejméně o 1°C než Vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí zeleně, display zobrazí  
 symbol plamínku a termostat sepne výstup - připojené topné zařízení by mělo být uvedeno do chodu
8b. Je-li teplota okolí (RM) vyšší nejméně o 1°C než Vámi požadovaná (SET), kontrolka pracovního režimu se rozsvítí červeně, přestane být  
 zobrazován symbol plamínku a termostat vypne výstup - připojené topné zařízení by mělo být zastaveno

9. Termostat bude zapínat nebo vypínat tak, aby připojené topné zařízení udržovalo teplotu okolí co nejblíže Vámi nastavené teplotě (SET).  
 Po celou dobu provozu display zobrazuje teploty RM i SET.
10. Požadovanou teplotu SET můžete dle potřeby v průběhu provozu zařízení měnit. Provoz zařízení ukončíte vypnutím termostatu  
  (tlačítko ZAP)

Obecné specifikace
Zásuvkový termostat spíná pouze na základě teploty prostoru. Nelze jej časově programovat.
1. Provozní napětí: 230V AC/ 50HZ
2. Max. zatížení:
 16A  3680W  -  Odporová zátěž
 2A   460W  -  Indukční zátěž
3. Provozní teplota:  -10°C ~ 70°C
4. Funkce měření teploty:
 Měřicí rozsahy teplot :  5 - 30°C (40 - 85°F)
 Nastavení teploty (krok) : 1°C
 Přesnost : ±1°C
 Doba měření : 1min (režim vytápění)
   3min (režim chlazení)
5. Záloha nastavení: 3 hod - baterie nenapájí kontrolku
 (při nízké kapacitě baterie display zobrazuje nápis „LO“)

Důležitá UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte termostat na prodlužovacím vedení. Nezasouvejte tento termostat do jiného časového spínače. Zamezte vlivu vlhkosti, extrémních 
teplot, rázů a otřesů. Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru, nevystavujte jej slunečním paprskům. Doporučená okolní teplota je od 10 
°C do 40 °C. Přímé sluneční záření a nedostatečně vzdálené zdroje tepla ovlivňují funkci termostatu. 
Přístroj udržujte mimo dosah dětí. Při delším výluce přístroj vyjměte ze zásuvky a uložte na bezpečném místě. Při opětovném použití proveďte 
nové nastavení. Při čištění termostatu používejte měkký hadřík. Nepoužívejte chemické nebo čisticí prostředky. Přístroj neponořujte do vody.
Termostat neotevírejte. Opravu smí provádět pouze autorizovaný servisní personál.

Záruční podmínky
Záruční lhůta činí 24 měsíců a řídí se ,,Všeobecnými obchodními podmínkami” a ,,Reklamačním řádem” zveřejněným na interne-
tových stránkách www.fenixgroup.cz.
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