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Instalace    
Postupujte podle obr. 1 až 6.
Probuzení termostatu
Dotkněte se obrazovky. Zobrazí se aktuální teplota v místnosti (obr. A).
Když je zapnuté vytápění, zobrazí se ikona vytápění . Když je zapnuté chlazení, zobrazí se 
ikona chlazení . Obrazovka se za 10 sekund vypne.
Nastavení teploty
Probuďte termostat. Dotkněte se tlačítka  nebo  a nastavte teplotu (teplota bliká, což 
označuje, že probíhá nastavení). Dotkněte se tlačítka  a potvrďte nové nastavení.
Otevření menu Settings (Nastavení)
Probuďte termostat. Stiskněte tlačítko  a přidržte ho, abyste otevřeli nabídku (obr. B).
Menu můžete přepínat tlačítkem  nebo  a potvrdit tlačítkem .
Stisknutím tlačítka se vrátíte v menu zpět.

Instalační nabídka    
Menu Settings (Nastavení) otevřete tak, že stisknete tlačítko  a přidržíte ho. Dalším stisknu-
tím a přidržením tlačítka  v menu Settings (Nastavení) přejdete do menu Installer (Instalační 
nabídka).
Nabídky

 : Omezení rozsahu požadované teploty v místnosti.

 : Informace / číslo verze, lze použít k identifikaci produktu.

 : Provede test spojení s hlavním regulátorem. Vrátí výsledek v podobě procentu-
ální hodnoty 0–100 % (80 % nebo vyšší je velmi silné připojení).

 : Režim podlahového čidla:
 = Komfortní režim. Je použito prostorové i podlahové čidlo.
 = Režim podlahového čidla. Koncový uživatel nastavuje požadovanou tep-

lotu podlahy.
 = Duální režim. Termostat ovládá radiátory i okruhy podlahového vytápění. 

Okruhy podlahového vytápění zajišťují min. teplotu podlahy, a radiátor se používá 
pro špičkové zatížení.

 : Min. a max. teplota podlahy použitá v režimech  a  .

 : Referenční místnost. Tuto možnost zapněte (ON), pokud chcete, aby tento 
termostat fungoval jako referenční pro přepínání mezi chlazením a vytápěním.

 : Zapnutí/vypnutí (ON/OFF) chlazení. Používá se k vypnutí možnosti chlazení, 
například v koupelnách.

Poznámka! Menu 4, 6 a 7 má k dispozici pouze instalatér.
  Menu 4 a 5 pouze pro infračervený model 088U1082.
Výměna baterií (obr. C)
Když jsou baterie téměř vybité, na displeji termostatu se při aktivaci zobrazí text „BAT LO“ 
(Baterie vybitá).
Chcete-li vyměnit baterie, uvolněte termostat z nástěnné destičky vysunutím nahoru a vyměň-
te vybité baterie za dvě kvalitní 1,5 V baterie typu AA.

Tímto Danfoss A/S prohlašuje, že typ rádiového zařízení Wireless Room 
Thermostat je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
heating.danfoss.com

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ALKALINE
2 x AA 1.5V
ALKALINE
2 × AA 1,5 V


