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Postup montáže:  

• Pripevnite čierny panel na krabičku v stene.  

• Po napojení vodičov (pozri spodný obrázok), 

pripevnite termostat na čierny panel.  

 

Výrobca udáva maximálne zaťaženie 16A, pri dlhodobej prevádzke termostatu 

doporučuje max. 2000W. Termostat musí byť pod trvalým napájaním. 

Hlásenie chyby sondy  

Chyba E1 : Priestorová sonda má prerušený kontakt.  

Chyba E2 : Podlahová sonda bola odpojená, alebo má prerušený kontakt.  

Keď sa ukáže hlásenie chyby E1 alebo E2, je potrebné dať termostat 

prekontrolovať odborne spôsobilou osobou.  

UPOZORNENIE: Všetky termostaty musia byť pod trvalým napájaním. V 
prípade napojenia na vysoký/nízky tarif, sa životnosť pamäťovej batérie 
skracuje a dochádza k problému so zapamätaním si nastavenia / 
programovania. Tento problém nie je dôvodom na reklamáciu, keďže sa 
jedná o používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v Návode 
na použitie a Reklamačnými podmienkami. 
 

Záruka : 

Na termostat je pri bežnom používaní poskytovaná záruka 2 roky od dátumu 

nákupu na prípadné funkčné vady alebo vady materiálu a spracovania. Záruka sa 

nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním, 

skladovaním a prepravou.  

Montáž musí byť prevedená odborne spôsobilou osobou. 

 

 

 

 

Programovateľný  termostat TEK 80 s dotykovým 

displejom 

 Úvod:  

Digitálny programovateľný termostat TEK 80 s dotykovým displejom je vhodný pre 

elektrické podlahové vykurovanie. Je možné ho ovládať manuálne alebo využiť  

jeho programovanie jednotlivých dní v týždni a víkendu, možnosť nastaviť až 6 

časových zmien počas jedného dňa. 

Technické informácie:  

• Napätie : 220V/230V  50/60Hz  

• Krytie : IP20  

• Spotreba energie : 2W  

• Max. záťaž : 16A  

• Rozsah teplôt : 5°C – 60°C 

• Povrchový materiál : nehorľavý plast  

• Priložená podlahová sonda : 10K Ω / dĺžka 3m 

Symboly na displeji : 
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Základné nastavenia:  

Zapnutie/Vypnutie (ON/OFF)  

Stlačte „Ο“ pre zapnutie/vypnutie termostatu.  

Ovládanie teploty: Stlačte symboly „ ▲“ alebo „▼“ pre zmeny teploty pri 

manuálnom ovládaní termostatu.  

Výber režimu: Stlačte „M“ a vyberte si manuálny režim alebo režim 

programovania. Stlačte symboly „ ▲“ alebo „▼“ pre nastavenie teploty alebo výber 

režimu. 

Nastavenie hodín: Stlačte symbol hodín na 3 sekundy pre nastavenie hodín. 

Stlačte ešte raz symbol hodín a nastavte minúty, hodiny alebo deň. Pre nastavenie 

času používajte symboly „ ▲“ alebo „▼“.                                                          

Zámok displeja: Stlačte „ ▼“ na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie funkcie 

zámok displeja.                                                                                                 

Funkcie:                                                                                                                      

- Manuálne ovládanie alebo režim programovania                                                     

- Zámok displeja                                                                                                           

- Protimrazová ochrana                                                                                                    

- Dovolenka                                                                                                                     

- Funkcia nastavenia maximálnej teploty podlahy  

 

Program dovolenka: Stlačte „ ▲“ na 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie 

programu dovolenka. Teplota je od výrobcu nastavená na 10°C, v pokročilých 

nastaveniach viete meniť teplotu. POZOR! Program funguje len pri zapnutom 

termostate.  

Program časovania: Termostat musí byť vypnutý ( OFF), aby ste mohli pracovať v 

programe časovania.  

Stlačte „M“ a vstúpte do programu časovania.  

Stlačte „M“ a vyberte začiatočný čas a nastavte teplotu pre každú časovú zmenu.  

Na zmenu času a teploty používajte symboly „ ▲“ alebo „▼“ . Potvrdzujte cez 

symbol M. Výrobcom prednastavené časy a teploty odporúčame zmeniť podľa 

vlastných požiadaviek. 

 

Pokročilé nastavenia: Po ukončení inštalácie termostatu, výrobca odporúča, aby 

odborne spôsobilá osoba urobila dodatočné nastavenia. Termostat musí byť 

vypnutý, stlačte „▲“ a „▼“ súčasne, podržte na 3 sekundy a vstúpite do pokročilého 

nastavenia. Stlačte „M“ a vyberte číslo nastavenia. Stlačte „▲“ alebo „▼“ a vyberte 

parametre/ rozsah. 

 


