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Návod na inštaláciu na stenu:            Napájanie: 
 

     
Záruka 2 roky: 

 

Na termostat sa vzťahuje 2 ročná záruka, ak sa dodržia tieto 

podmienky: 
1. Montáž termostatu prevedie odborne spôsobilá osoba. 

2. Správne vyplnený záručný list so všetkými náležitosťami. 

Pre potreby reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe. Inak 

reklamácia nebude vybavená. 
 

Záručný list: 

        

 

Dátum montáže:   Pečiatka odborne spôsobilej osoby: 

 

 

  

    

  

 

 
  

  

 
 

 

 
 

  
 

      

  

 

 

                          

Podpis: 
  

Meno a 

Priezvisko: 
 

  
 

 
            

 

        

 

Programovateľný termostat Life 61 
 

Opis termostatu: 

Life 61 je digitálny programovateľný termostat, ktorý slúži na reguláciu 

elektrického vykurovania. Program  časovania tohto termostatu udrží 

Váš domov v komfortnej teplote a zároveň minimalizuje náklady. 
Termostat je taktiež  možné ovládať  manuálne a to zvýšením alebo 

znížením teploty. 
 

Funkcie termostatu: 

Dotykové ovládanie                         

Dovolenkový režim   

Protimrazová ochrana 

Programovanie týždeň - víkend 
Zámok displeja 

Funkcia udržania teploty 

Nastavenie max. teploty podlahy 

Výber snímania teploty 
 

Symboly na displeji: 
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Technické údaje: 

Napájanie:            220/230V 50/60Hz 

Maximálna záťaž:  15A 
Spotreba energie:  <1W 

Krytie:                 IP20 

Dĺžka sondy:         3m  
 
 

Termostat ovládame pomocou symbolov pod displejom. Do Menu sa dostaneme 

cez zapnutý termostat stlačením symbolu . Rozsvieti sa nápis SET a rozbliká 

sa rám okolo symbolu hodín. V MENU sa pohybujeme pomocou šipiek a 
potvrdzujeme pomocou . 
 

Základné nastavenia: 

Zapnúť/Vypnúť – stlačením symbolu  Zapneme/Vypneme termostat. Ak je 
nastavená protimrazová ochrana tak bude v režime OFF zapnutá. 

Manuálny režim  –  aktuálna teplota sa dá zmeniť zvýšením alebo znížením 
teploty manuálne pomocou symbolov ∧/∨.Termostat sa automaticky vráti do 

programu časovania pri najbližšej časovej zmene. 

Nastavenie času – čas nastavíme v MENU vstúpením do  kde nastavíme čas 
a deň v týždni. Hodnoty meníme pomocou ∧/∨ a potvrdzujeme pomocou . 

Zámok displeja – displej zamkneme podržaním symbolu  po dobu 5 

sekúnd. Rovnakým spôsobom ho odomkneme. 
Režim dovolenka – režim nastavíme v MENU vstúpením do HOLIDAY kde 

nastavíme počet dní kedy sa nebudeme zdržiavať doma. Režim dovolenka tak 

bude udržiavať teplotu nastavenú v protimrazovej ochrane.  

Režim udržania teploty – režim nastavíme v MENU vstúpením do HOLD kde 

si nastavíme čas a teplotu, ktorú nám počas nastaveného času termostat 
bude udržiavať. Ak chcete režim hold zastaviť zmeňte v režime čas na 00:00. 

Program časovania – program časovania nastavíme v MENU vstúpením do 

EDIT. Každý deň v týždni má 4 časové pásma, v ktorých vieme nastaviť rôznu 

teplotu.  
 

Dni Wake/Prebudenie Leave/Odchod Return/Návrat Sleep/Spánok 

Mon-Fri/Po-Pia 6:00 20°C 8:00 15°C 16:00 20.5°C 22:00 15°C 

Sat-Sun/So-Ne 8:00 20.5°C 10:00 15°C 16:00 20.5°C 23:00 15°C 

 

 

 

Pokročilé nastavenia: 

Na pokročilé nastavenia prejdeme v MENU vstúpením do SETUP. Hodnoty 
meníme pomocou ∧/∨ a potvrdzujeme pomocou . 
 

Číslo Nastavenie Predvolená 
hodnota 

Rozsah 

1 Kalibrácia priestorovej sondy 0.0 -5°C – 5°C 

2 Kalibrácia podlahovej sondy 0.0 -5°C – 5°C 

3 Protimrazová ochrana ON OFF/ON 

4 Teploty protimrazovej ochrany 5°C 5°C – 15°C 

5 Režimy snímania teploty 00 00:priestorová 

sonda 

01:podlahová sonda 
02:obe sondy 

6 Maximálna telpota podlahy 35°C 20°C – 45°C 

7 Výber teploty °C 00: °C 
01:°F 

8 Oneskorené zapnutie 00 00: 0 sekúnd 
01: 30 sekúnd 

02: 60 sekúnd 

03: 90 sekúnd 

9 Hysterézia 1°C 00: 0.5 °C 
01: 1°C 

02: 2°C  

03: 3°C 

10 Reset na výrobné nastavenia 00 00: NIE 

01: ÁNO 

 

Rozmery v mm: 
          

  




