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PRED INŠTALÁCIOU SI PROSÍM 
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE  
 
ÚVOD  
Tento termostat môže nahradiť väčšinu bežných 
domácich termostatov a je navrhnutý na ovládanie 
kúrenia elektrických, plynových a olejových 
systémov. 
RT300 sa ľahko inštaluje za pomoci dodanej 
štandardnej zadnej dosky. Zadná doska môže byť 
namontovaná priamo na povrch steny. 
 
 
VYPÍNAČ / SVORKA:  
Ak montážnik mení výrobné nastavenie, musí zvoliť 
pozíciu svorky. Táto svorka sa nachádza v zadnej 
časti jednotky.  

Svorky Funkcia 
Rozpätie Jeden pohyblivý svorník pre 

voľbu teplotného rozpätia o 
+/- 0,5 ° C (hodnota 
nastavená z továrne) alebo 
1,0 °C 

 
Po zmene pozície svorníka je nutné stla čiť 
tlačidlo RESET . 
 
 
PRVÉ ZAPNUTIE:  
 
• Termostat je resetovaný buď inštaláciou nových 
batérií alebo stlačením tlačidla RESET. 
• Počas resetovania systému sa všetky LCD 
segmenty rozsvietia na dve sekundy. Po dvoch 
sekundách je termostat spustený a displej ukazuje 
východiskovú izbovú teplotu 22 ° C, ktorá bude 
obnovená počas 5 sekúnd.  
• Nasledujúca tabuľka ukazuje nastavenie 
termostatu po resetovaní.  

 
 

Funkcia Stav po resetovaní 
Operačný mód Normálny mód 
Izbová teplota 22°C, obnoví sa po 5 s 
Nastavovacia hodnota 20 °C 
Indikátor stupňov °C zapnuté 
Ukazovateľ ochrany proti 
mrazu 

vypnuté 

Ukazovateľ kúrenia vypnuté 
Indikátor varovania 
nízkeho napätia batérie 

vypnuté, obnoví sa po 5 s 

Výstupné relé Vypnuté 
 
Po resetovaní pracuje termostat v normálnom 
móde. Nastavovacia teplota je resetovaná na 
predvolenú hodnotu. Izbová teplota je aktualizovaná 
každých 5 sekúnd a riadiaci proces začína.  
 
ZAPOJENIE  
1) Nezabudnite odpojiť hlavný zdroj elektrickej 
energie. Tiež sa presvedčte, že napätie je 230 V a 
poistky sú nastavené na maximálne 13 A.  
2) Zvoľte vhodné vnútorné umiestnenie 
neumiestňujte v blízkosti vody a vlhkosti.  

 
Vysvetlivky k obrázku:  
SL - spínaná fázy  
L - živý zdroj (prívod fáza)  
╧ - uzemnenie 
 
KONTROLA ZADANEJ TEPLOTY  

• Stlačte  alebo raz, objaví sa nastavená 
teplota.  
• Stlačte BL/FROST alebo len 
počkajte 3 sekundy pre návrat k 
normálnej prevádzke. Súčasná 
izbová teplota bude znovu ukázaná 
na displeji. 
 
 
NASTAVENIE POŽADOVANEJ TEPLOTY   
• Keď chcete zmeniť nastavenie, opakovane 

stláčajte  alebo a teplota sa bude 
zvyšovať alebo znižovať o 0,5 ° C pri každom 
stlačení. Nastavená teplota bude blikať, čo 
znamená, že môže byť menená.  

• Keď podržíte  alebo po dobu 2 sekúnd, 
teplota poskočí o 2 ° C za sekundu.  
• Keď sa potom nedotknete žiadneho tlačidla, 
termostat sa vráti do normálneho módu po 3 - 4 
sekundách.  
 
Keď je zapnutá ochrana proti 
mrazu, nastavovanie zadanej  
teploty je znemožnené.  
 
 
 
 
OCHRANA PROTI MRAZU  
 
• Keď chcete aktivovať ochranu proti 
mrazu, stlačte tlačidlo BL/FROST a 
podržte ho 3 sekundy.  
 
• Zadaná teplota je automaticky nastavená na 5 ° C.  
RT300 teraz bude žiadať teplo len keď teplota 
spadne pod 5 ° C.  
 
• Zakaždým, keď je ochrana proti mrazu aktivovaná, 
je toto indikované animáciou ukazovateľa ochrany 
proti mrazu v ľavom spodnom rohu displeja.  
 

 
   
• Stlačte tlačidlo BL/FROST a držte ho 3 sekundy 
keď chcete ochranu proti mrazu deaktivovať. 
Indikátor ochrany proti mrazu zhasne.  
 
Poznámka:   
Funkcia ochrany proti mrazu funguje ako pridaná 
ochrana, ale v žiadnom prípade nenahrádza 
správne inštalovaný mrazový termostat, ktorý 
blokuje všetky ostatné riadiace systémy.  
 






