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NÁVOD NA POUŽITIE
NEO

Popis funkcie ohrievača „NEO“ 

Môžete vybrať jeden z 3 režimov: 
1) Režim HO (dom) je vhodný pre rodinne domy. Tento režim �mož��je� aby �i moh�i vybrať zmen�enie tep��mož��je� aby �i moh�i vybrať zmen�enie tep�vybrať zmen�enie tep�

�oty v nocí a v pracovný de�. Vo víkendové dni tep�ota neb�de zmen�ená.

2) Režim OF (kance�ária) je vhodný pre kance�ár�ke a firemné prie�tory. Tento režim �mož��je� aby �i moh�i 
zmen�iť tep�ot� v nocí a od piatkového večera až do ponde�kového rána. V prípade práce nadčas možete 
ľahko zmeniť na�tavenie hodnoty teploty.

3) Režim CA (rekreačná chata) �mož��je� aby �i moh�i �držať nízk� tep�ot�� pokiaľ rekreačná chata nie je 
po�žitá� a�e pred Va�im príchodom �y�tém �a preorient�je na vá� vk�� vhodnú tep�ot�. Obdobie zmen�enia 
tep�oty môže trvať od 1 do 40 dni. Obdobie zmen�enia tep�oty �a a�tomaticky zopak�je 4� hodín po zapn��a�tomaticky zopak�je 4� hodín po zapn�� zopak�je 4� hodín po zapn��
ti� na vá� vk�� vhodnej tep�oty. 

Nastavenia vždy možno ľahko zmeniť – Vy možete ��obodne vybrať tep�ot� a obdobie zmen�enia tep�oty na 
úče�y ��pokojenia Vašich potrieb. 

1	Deň

2	Žiadúca	(určená)	teplota

3	Vykurovanie	zapnuté/vypnuté

4	Noc	

5	Funkčné	tlačidlo	

6	Zmenšenie	teploty	v	deň	(5	dni)

7	Zmenšenie	teploty	v nocí	(7	dni)
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REŽIM HO (DOM)
Postup spúšťania systému a navrátenia začiatočného stavu treba vy�
konať� ak dodanie e�ektriny bo�o d�hodobo prer��ené a�ebo� ak ohrievač 
je po�žívaný prvýkrát.
Po�t�p �pú�ťania �y�tém� / navrátenia začiatočného �tav� treba vykonať 
za úče�om �tanovenia vhodného režim� a funkcií ohrievača. 
DÔLEŽITO! Sú dva od�i�ne po�t�py �pú�ťania �y�tém�: 
1) Ak na di�p�eji objaví b�ikajúce „°C�17–rE“� treba vykonať po�t�p A.
2) Ak na di�p�eji objaví b�ikajúce „HO“� treba vykonať po�t�p B.
 

Za úče�om vhodného �končenia po�t�p� ce�ý po�t�p treba vykonať 
po�t�pne.  
Ak po�t�p b�de vykonaný ne�právne a�ebo zamítn�tý� treba  
vypnúť ohrievač a začať � novým po�t�pom �pú�ťania �y�tém� /  
navrátenia začiatočného �tav�.

Uvedenie do prevádzky A – ak ohrievač kedysi už bol zapnutý a 
vypnutý:

Po zapn�ti� ohrievača na di�p�eji objaví 
b�ikajúce „°C – 17 – rE“.
To značí� že termo�tat bo� vypn�tý de��
�í dob� a nove �vedenie do prevádzky 
je nevyhn�tné.

Za úče�om prinavrátenia závodného 
nastavenia vypneme ohrievač po�ži�
tím h�avného vypínača ohrievača.

St�ačte a držte t�ačid�o  a v tom i�tom 
ča�e zapnete h�avny vypínač ohrievača. 
Držíte t�ačid�o � pokiaľ �a na di�p�eji 
neobjaví b�ikajúce ��ovo „rE“.

Po niekoľko �ek�ndách na di�p�eji 
objaví b�ikajúce ��ovo „HO“.

K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  Vy 
možete vybrať jeden z 3 režimov: HO 
(dom)� OF (kance�ária) a CA (rekreačná 
chata). 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek.

Na di�p�eji objaví b�ikajúce 22 (°C). 
Vyberte �i žiadúc� na vá� vk�� vhodnú 
tep�ot�. 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek. 

Ak poča� 7 �ekúnd ne�t�ačíte žiadne t�ačid�o� a�tomaticky b�de na�tave�
nie prepn�té na tep�ot� 22 (°C).

Uvedenie do prevádzky B – ak ohrievač bude zapnutý prvýkrát:
Po zapn�ti� ohrievača na di�p�eji objaví 
b�ikajúce ��ovo HO (režim dom).

K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  Vy 
možete vybrať jeden z 3 režimov: HO 
(dom)� OF (kance�ária) a CA (rekreačná 
chata). 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek.

Na di�p�eji objaví b�ikajúce 22 (°C). 
Vyberte �i žiadúc� na vá� vk�� vhodnú 
tep�ot�. 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o „F“ po dob� 6 �ek.

Ak poča� 7 �ekúnd ne�t�ačíte žiadne tlačidlo� a�tomaticky b�de na�ta�
venie prepn�té na tep�ot� 22 (°C).

Začiatok zmenšenia teploty v nocí
Vyberte ča� začiatk� zmen�enia 
tep�oty� �t�ačte a držte t�ačid�o  po 
dob� 5 �ek.

„h“ b�ikne trikrát a potom b�iká „07“. 
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo 
vyberte �i ča� zmen�enia tep�oty. 
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na t�ači�
d�o  .

„°C“ b�ikne trikrát a potom �tá�e b�iká 
„17 (°C)”. 
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  
vyberte �i zmen�enie tep�oty. 
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na 
t�ačid�o .

Teraz ze�ené �vet�o (4) poma�y b�iká 
a indik�je� že zmen�enie tep�oty je 
aktivované. 
Tep�ota b�de zmen�ená o toľko hodín� 
koľko Vy �te vybra�i. 

V každú noc tep�ota b�de zmen�ená v tom �amom ča�e.

Začiatok zmenšenia teploty v deň 
Vyberte ča� začiatk� zmen�enia 
tep�oty� �t�ačte a držte t�ačid�o  po 
dob� 5 �ek.

„h“ b�ikne trikrát a potom �tá�e b�iká 
„05“. 
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  vy�
berte �i koľko hodín potrvá zmen�enie 
tep�oty. 
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na 
t�ačid�o .

Trikrát b�ikne „d“ a potom na di�p�eji 
objaví náhodné čí��o.
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  za�
dajte de� týžd�a (ponde�ok = 1 a pod.). 
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na t�ači�
d�o  .

„°C“ b�ikne trikrát a potom �tá�e b�iká 
„17 (°C)“. 
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  
vyberte �i zmen�enie tep�oty.
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na t�ači�
d�o  .

Teraz ze�ené �vet�o (1) poma�y b�iká 
a indik�je� že zmen�enie tep�oty je 
aktivované. 

Tep�ota b�de zmen�ená o toľko hodín� koľko Vy �te vybra�i. Toto na�
�tavenie b�de opakované v tom �amom ča�e od ponde�k� do piatk�� a�e 
v �obot� a v nedeľ� tep�ota neb�de zmenená.
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Ukončenie obdobia zmenšenia teploty 
Za úče�om �končenia a zmenenia akti�
vovaného obdobia a�ebo iného obdobia 
zmen�enia tep�oty� �t�ačte a držte t�a�
čid�o   a raz �t�ačte t�ačid�o  a�ebo 

. Poča� vybraného obdobia �vet�o 
neb�de b�ikať. Zmen�enie tep�oty b�de 
obnovene od na��ed�júceho obdobia.

Zmena teploty 
Ak poča� obdobia na vá� vk�� vhodnej 
tep�oty a�ebo poča� obdobia zmen�
�enia tep�oty Vy �i vyberiete dr�hú 
tep�ot� a ne�t�ačíte a nedržíte t�ačid�o  

 po dob� 5 �ek.� tak vybraná tep�ota 
b�de �rčená �en pre toto obdobie. 

Zmena nastavenia teploty 
(vhodnej alebo zmenšenej)

V režim� vhodnej a�ebo zmen�enej 
tep�oty k�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo 

 Vy môžete vybrať na Vá� vk�� 
vhodnú a�ebo zmen�enú tep�ot�.  
Za úče�om zachovania nastavenia 
výber� �t�ačte a držte t�ačid�o  po 
dob� 5 �ek.

Zmena času zmenšenia teploty a / alebo 
 zmenšenia teploty 

St�ačte a držte t�ačid�o   a dvakrát 
�t�ačte t�ačid�o   a�ebo . Na di�p�eji 
trikrát b�ikne „h“ (hodiny).
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  vy�
berte �i koľko hodín potrvá zmen�enie 
tep�oty. 
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na 
t�ačid�o .
V prípade� že chcete zmeniť na�tave�
nie denného tep�otného út�m� a najprv 
�te �t�ači�i t�ačítko 5� na di�p�eji tri 
krát zab�iká pí�meno „d“ a ná��edne 
�a na di�p�eji zobrazí náhodné čí��o� 
tak pro�tredníctvom t�ačítok   a�ebo 

 zvoľte akt�á�ny de� v týždni ( 
pričom čí��o 1 = ponde�ok a tak ďa�ej). 
Na�tavenie ��ožíte do pamäte krátkym 
�t�ačením t�ačítka .
Na di�p�eji trikrát b�ikne „°C“� potom 
objaví b�ikajúce akt�á�ne na�tavenie 
zmen�enia tep�oty. 
K�ikn�tím na t�ačid�o   a�ebo  
vyberte �i zmen�enie tep�oty. 
Potvrdíte krátkym k�ikn�tím na t�ači�
d�o  .

Odstránenie funkcii zmenšenia teploty 
Za úče�om od�tránenia f�nkcii zmen�
�enia tep�oty �t�ačte a držte t�ačid�o  

 a�ebo � pokiaľ nezha�ne ze�ená 
�igná�ka.

Kalibrovanie
Ak �k�točná izbová tep�ota nie je v 
�ú�ade � na�taveniem „Neo“� tak treba 
�a ka�ibrovať „Neo“.

Najprv� �mož��jte prác� ohrievača bez 
zmeny tep�oty (minimá�ne 24 hodiny)� 
zavrite dvere aj okna. Tak možno 
pre�vedčiť �a o tom� že „Neo“ reg���je 
izbovú tep�ot�.

St�ačte a držte t�ačid�o  a raz �t�ačte 
t�ačid�o . P��tite t�ačid�o . Na 
di�p�eji trikrát b�ikne „ºC“ a objaví 
b�ikajúcá na�tavená tep�ota. Zmerajte 
�k�točnú izbovú tep�ot� a k�ikn�tím 
t�ačid�a  a�ebo  na�tavte j� na 
ohrievač�. Za úče�om zachovania 
na�tavenia �t�ačte a držte t�ačid�o  
po dob� 5 �ek.

Teraz ohrievač b�de vy�žívať takú 
tep�ot�� aká je �rčená na „Neo“� 
a o nejaký ča� tamtá tep�ota b�de v 
�ú�ade � �k�točno� izbovo� tep�oto�. 
Tamten po�t�p možno opakovať za 
úče�om kontro�� ka�ibrovania.

Prinavrátenie závodného nastavenia termostatu 
Poznámka! Prinavrátenie je nemožné� ak na di�p�eji termo�tat� objaví 
b�ikajúcá každá �práva.

Po prinavrátení závodného na�tavenia 
treba znova programovať termo�tat 
podľa návod� na vybraný režim.
Vypnite ohrievač.

St�ačte a držte t�ačid�o  a zapnite 
ohrievač. 
Držte t�ačid�o  po dob� 6 �ek.� po-
kiaľ �a na di�p�eji neobjaví b�ikajúce 
��ovo „rE“. P��tite t�ačid�o   – na 
di�p�eji objaví b�ikajúce HO (režim 
dom). 

K�ikn�tím t�ačid�a  a�ebo   Vy 
možete vybrať jeden z 3 režimov: HO 
(dom)� OF (kance�ária) a CA (rekreač�
ná chata).
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek .

Na di�p�eji objaví b�ikajúce 22 (°C). 
Vyberte �i žiadúc� na vá� vk�� vhodnú 
tep�ot�. 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek . 

Ak poča� 7 �ekúnd ne�t�ačíte žiadne tlačidlo� a�tomaticky b�de na�ta�
venie prepn�té na tep�ot� 22 (°C).

Ochrana detí
Zapn�tie: �po�� �t�ačte a držte t�ačid�a  

 a � pokiaľ �a na di�p�eji neobjaví 
(� �).
Vypn�tie: �po�� �t�ačte a držte t�ačid�a  

 a � pokiaľ �a na di�p�eji neobjaví 
(� �).
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REŽIM KANCELÁRIA (OF)
Spustenie a resetovanie � m��í byť vykonané po d�hodobom odpojení 
od e�ektrickej energie a�ebo pri prvom �p��tení.
Procedúra Sp��tenia/Re�etovania m��í byť vykonaná pri �vádzaní 
�právneho režim� a f�nkcie zohrievača.
 

DÔLEŽITÉ: exi�t�jú dva rozdie�ne po�t�py �pú�ťania
 

1) Ak b�iká na di�p�eji °C�17�rE: po�t�p�jte podľa procedúry A.
2) Ak b�iká na di�p�eji HO: po�t�p�jte podľa procedúry B.
Procedúra m��í byť �končená v jednej �úvi��ej �ekvencii� inak neb��
de p�atná. Ak je procedúra vykonaná ne�právne a�ebo z�yhá� vypnite 
zohrievač a zahájte novú procedúr� re�etovania.

Uvedenie do prevádzky A – ak ohrievač kedysi už bol zapnutý a 
vypnutý:

Po zapn�ti� ohrievača na di�p�eji objaví 
b�ikajúce „°C – 17 – rE“.
To značí� že termo�tat bo� vypn�tý de��
�í dob� a nove �vedenie do prevádzky 
je nevyhn�tné.

Za úče�om prinavrátenia závodného 
nastavenia vypneme ohrievač po�ži�
tím h�avného vypínača ohrievača.

St�ačte a držte tlačidlo  a v tom 
i�tom ča�e zapnete h�avny vypínač 
ohrievača.
Držíte t�ačid�o � pokiaľ �a na di�p�eji 
neobjaví b�ikajúce ��ovo „rE“.

Po niekoľko �ek�ndách na di�p�eji 
objaví b�ikajúce ��ovo „HO“.

K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  Vy 
možete vybrať jeden z 3 režimov: HO 
(dom)� OF (kance�ária) a CA (rekreačná 
chata). 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte tlačidlo  po dob� 5 �ek.

Na di�p�eji objaví b�ikajúce 22 (°C). 
Vyberte �i žiadúc� na vá� vk�� vhodnú 
tep�ot�. 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte tlačidlo  po dob� 5 �ek. 

Ak poča� 7 �ekúnd ne�t�ačíte žiadne tlačidlo� a�tomaticky b�de na�ta�
venie prepn�té na tep�ot� 22 (°C).

Spustenie funkcie zníženia teploty
Tri hodiny pred obvyk�ým op��te�
ním kance�árie �t�ačte  a podržte 5 
�ekúnd (naprík�ad o 14:00 �t�ačte   a 
podržte 5 �ekúnd).

Tri �ek�ndy b�de b�ikať h (hodiny)� 
potom 12 (hodín). Vyberte počet 
hodín� poča� ktorých chcete znížiť 
tep�ot�� �t�ačením  a�ebo . 
(POZOR! Zníženie tep�oty �a �p��tí o 
tri hodiny.) Potvrďte krátky �t�ačením 

.

Na di�p�eji �a zobrazí na tri �ek�ndy d 
(dni). Začne b�ikať náhodná čí��ica (1 
= Ponde�ok� 2 = Utorok� atď.). Vyberte 
požadovaný de� pomoco�  a�ebo  
a potvrďte krátkym �t�ačením .

Trikrát b�ikne 17 (°C)� potom b�de tr�
va�o zobrazený údaj 17 (°C). Pomoco� 

 a�ebo  vyberte požadovanú zníže�
nú tep�ot�. Potvrďte krátky �t�ačením 
t�ačid�a . Komfortná tep�ota b�de 
pokračovať e�te ďa��ie tri hodiny� 
potom �a a�tomaticky �p��tí režim 
zníženej tep�oty. (Naprík�ad o 17:00 
� �a �p��tí interva� zníženej tep�oty a 
LED (1) b�de poma�y b�ikať.) (Sve�
te�ná dióda (1) b�de �vietiť a neb�de 
b�ikať tri hodiny od �p��tenia proce�� 
zmen�enia tep�oty do chví�i� v ktorej 
tep�ota b�de zmen�ená.)

Indikátor zníženia teploty
Poča� interva�� zníženej tep�oty b�de 
LED (1) poma�y b�ikať. Ak začne 
trva�o �vietiť� znamená to� že f�nkcia 
zníženia tep�oty práve nie je aktívna 
a b�de �p��tená v prí����nom ča�e 
v daný večer.

Práca nadčas
St�ačte  a podržte 5 �ekúnd. Na di��
p�eji �a zobrazí na�tavená komfortná 
tep�ota. LED nad t�ačid�om  začne 
trva�o �vietiť a LED nad t�ačid�om 

 začne b�ikať. Teraz �te na�tavi�i 
doča�ný interva� komfortnej tep�oty� 
ktorý potrvá päť hodín. 

Zrušenie intervalu zníženej teploty
Zat�ačte  a jedenkrát �t�ačte  pre 
zr��enie práve aktívneho interva�� � 
a�ebo na��ed�júceho interva�� zníženia 
tep�oty. Prí����ný indikátor interva�� 
trva�o �vieti. Interva�y zníženia tep�oty 
b�dú pokračovať od na��ed�júceho 
interva��.

Uvedenie do prevádzky B – ak ohrievač bude zapnutý prvýkrát:
Po zapn�ti� ohrievača na di�p�eji objaví 
b�ikajúce ��ovo HO (režim dom).

K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  Vy 
možete vybrať jeden z 3 režimov: HO 
(dom)� OF (kance�ária) a CA (rekreačná 
chata). 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek.

Na di�p�eji objaví b�ikajúce 22 (°C). 
Vyberte �i žiadúc� na vá� vk�� vhodnú 
tep�ot�. 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 6 �ek. 

Ak poča� 7 �ekúnd ne�t�ačíte žiadne tlačidlo� a�tomaticky b�de na�ta�
venie prepn�té na tep�ot� 22 (°C).
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Vyradenie teploty
Ak vyberiete inú tep�ot� poča� inter�
va�� komfortnej a�ebo zníženej tep�oty 
a ne��ožíte j� (�t�ačením  a podrža�
ním 5 �ekúnd)� nová na�tavená tep�ota 
�a b�de vzťahovať �en na akt�á�ny 
interva�.

Výber nového nastavenia zníženia teploty
Poča� bežiaceho interva�� zníženia 
tep�oty vyberte novú požadovanú zní�
ženú tep�ot� �t�ačením  a�ebo .
Na�tavenie ��ožte �t�ačením t�ačid�a  
a podržaním 5 �ekúnd.

Konečné odstránenie funkcií zmenšenia teploty 
Za úče�om konečného od�tránenia 
f�nkcií zmen�enia tep�oty� �t�ačte a 
držte tlačidlo � pokiaľ �a na di�p�eji 
nezha�ne ze�ená žiarovka.

Ochrana detí
Zapn�tie: �po�� �t�ačte a držte t�ačid�a 

 a � pokiaľ �a na di�p�eji neobjaví 
(� �).
Vypn�tie: �po�� �t�ačte a držte t�ačid�a 

 a � pokiaľ �a na di�p�eji neobjaví 
(� �).

Kalibrovanie
Ak �k�točná izbová tep�ota nie je v 
�ú�ade � nastaveniem „Neo“� tak treba 
�a ka�ibrovať „Neo“.

Najprv� �mož��jte prác� ohrievača bez 
zmeny tep�oty (minimá�ne 24 hodiny)� 
zavrite dvere aj okna. Tak možno 
pre�vedčiť �a o tom� že „Neo“ reg���je 
izbovú tep�ot�.

St�ačte a držte t�ačid�o  a raz �t�ačte 
t�ačid�o . P��tite t�ačid�o . Na 
di�p�eji trikrát b�ikne „ºC“ a objaví 
b�ikajúcá na�tavená tep�ota. Zmerajte 
�k�točnú izbovú tep�ot� a k�ikn�tím 
t�ačid�a  a�ebo  na�tavte j� na 
ohrievač�. Za úče�om zachovania 
nastavenia �t�ačte a držte t�ačid�o  
po dob� 5 �ek.

Teraz ohrievač b�de vy�žívať takú 
tep�ot�� aká je �rčená na „Neo“� 
a o nejaký ča� tamtá tep�ota b�de v 
�ú�ade � �k�točno� izbovo� tep�oto�. 
Tamten po�t�p možno opakovať za 
úče�om kontro�� ka�ibrovania.

Prinavrátenie závodného nastavenia termostatu 
Poznámka! Prinavrátenie je nemožné� ak na di�p�eji termo�tat� objaví 
b�ikajúcá každá �práva.

Po prinavrátení závodného nastavenia 
treba znova programovať termo�tat 
podľa návod� na vybraný režim.
Vypnite ohrievač.

St�ačte a držte t�ačid�o  a zapnite 
ohrievač. 
Držte t�ačid�o  po dob� 6 �ek.� 
pokiaľ �a na di�p�eji neobjaví b�ika�
júce ��ovo „rE“. P��tite t�ačid�o  – na 
di�p�eji objaví b�ikajúce HO (režim 
dom). 

K�ikn�tím t�ačid�a  a�ebo  Vy 
možete vybrať jeden z 3 režimov: HO 
(dom)� OF (kance�ária) a CA (rekreač�
ná chata).
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek .

Na di�p�eji objaví b�ikajúce 22 (°C). 
Vyberte �i žiadúc� na vá� vk�� vhodnú 
tep�ot�. 
Za úče�om potvrdenia výber� �t�ačte a 
držte t�ačid�o  po dob� 5 �ek . 
Ak poča� 7 �ekúnd ne�t�ačíte žiadne 
tlačidlo� a�tomaticky b�de na�tavenie 
prepn�té na tep�ot� 22 (°C).

Zmena trvania intervalu zníženej teploty 
a/alebo zníženie teploty

Podržte zat�ačené  a dvakrát �t�ačte 
t�ačid�o 7. Uvoľnite  a h (hodiny) 
trikrát b�ikne. 
Pomoco� t�ačidie�  a�ebo  vyberte 
požadovaný počet hodín trvania inter�
va�� zníženej tep�oty. 
Potvrďte krátkym �t�ačením t�ačid�a 

.

°C b�ikne 3 krát a potom začne b�ikať 
akt�á�na znížená tep�ota. 
Pomoco� t�ačidie�  a�ebo  vyberte 
zníženú tep�ot�. 
Potvrďte krátkym �t�ačením t�ačid�a 

.

d (de�) b�de �kázaný na di�p�eji tri 
�ek�ndy. Potom b�de b�ikať náhod�
né čí��o (1 = ponde�ok� 2 = �torok a 
ďa�ej). 
K�ikn�tím na t�ačid�o  a�ebo  
vyberte prí����ný de� a potvrdíte krát-
kym �t�ačením t�ačid�a .

SK
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Min.
165 mm

230V, 50Hz, IP20

www.adax.no

Tento prí�troj nie je �rčený pre po�žívanie o�obami (vrátane detí)� ktorým fyzická� zmy��ová a�ebo mentá�na ne�chop�
no�ť či nedo�tatok �kú�eno�tí a zna�o�tí zabra��je v bezpečnom po�žívaní prí�troja� pokiaľ na nich neb�de doh�iadané� 
a�ebo pokiaľ nebo�i in�tr�ovaní ohľadom po�žitia �potrebiča o�obo� zodpovedno� za ich bezpečno�ť.

Treba deti chrániť� že nehra�i � prí�trojom.

Ak je po�kodená prívodná �núra� tak za úče�om prevencii nehôd zmeniť ho je povinný výrobca� jeho zá�t�pca a�ebo iné 
kva�ifikované o�oby.

Min
50

Min
50 NP = 370

NL = 200

NP:
Min
570

NL:
Min
400

Min
150

Min
50

NP A B C L
NP	04 137 202 135 474
NP	06 194 202 193 589
NP	08 202 302 200 704
NP	10 230 302 230 762
NP	12 167 605 162 934
NP	14 224 605 220 1049
NP	20 397 605 392 1394

NL A B C L
NL	04 139 300 211 650
NL	06 249 300 321 870
NL	08 182 600 268 1050
NL	10 300 600 380 1280
NL	12 406 600 444 1450
NL	15 263 1200 287 1750

5050

L
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2

4 53

1

6 7

SK

A�tomatický re�et ochrana v prípade prehriatia  Či�tiť v me�ačných interva�och poča� po�žívania

Vezmite pro�ím na vedomie� 
že tento �ymbo� znamená 

“NEZAKRÝVAŤ!”

 NÁVOD NA INŠTALÁCIU

O�ejový zápach po 
dob� cca. 5 min.


