
Návod na obsluhu
Izbový termostat slovenčina

Návod na obsluhu

Izbový termostat

EKRTRB
EKRTETS



Obsah

Návod na obsluhu

2
EKRTRB+EKRTETS

Izbový termostat
4P677096-1 – 2021.10

Obsah

1 Informácie o dokumente 2
2 Izbový termostat: popis 2

2.1 Tlačidlá ...................................................................................... 2
2.2 Ikony stavu ................................................................................ 3

3 Prevádzka 3
3.1 Dátum a čas .............................................................................. 3

3.1.1 Nastavenie dátumu a času ......................................... 3
3.2 Režimy prevádzky ..................................................................... 3

3.2.1 Zmena prevádzkového režimu.................................... 4
3.2.2 Zmena menovitej hodnoty teploty ............................... 4
3.2.3 Automatický režim....................................................... 4
3.2.4 VYPNUTÉ ................................................................... 4
3.2.5 Programový režim....................................................... 4
3.2.6 Režim Časovač........................................................... 6
3.2.7 Režim Dovolenka........................................................ 6
3.2.8 Reverzibilný režim....................................................... 6

3.3 Ďalšie funkcie ............................................................................ 6
3.3.1 Uzamknutie tlačidiel .................................................... 6
3.3.2 Funkcia detekcie otvoreného okna ............................. 7
3.3.3 Prevencia rosenia ....................................................... 7

3.4 Používateľská ponuka ............................................................... 7
3.4.1 Vstup do používateľskej ponuky ................................. 7
3.4.2 Zmena parametrov v používateľskej ponuke .............. 7
3.4.3 Používateľské parametre ............................................ 7

4 Kalibrácia snímača teploty 8
4.1 Postup kalibrácie snímača teploty............................................. 8

5 Údržba 8
5.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe........................................... 8
5.2 Čistenie používateľského rozhrania .......................................... 8
5.3 Výmena batérií .......................................................................... 8

6 Odstraňovanie problémov 8
7 Likvidácia 9

1 Informácie o dokumente
Ďakujeme vám za nákup tohto produktu. Pokyny:

▪ Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia
Koncoví používatelia

Dokumentácia
Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia
zahŕňa tieto dokumenty:

▪ Návod na inštaláciu:
▪ Pokyny na inštaláciu

▪ Formát: papier (dodané v súprave)

▪ Návod na obsluhu:
▪ Pokyny na inštaláciu

▪ Formát: papier (dodané v súprave)

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na
regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich
poskytne inštalatér.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné
jazyky sú preklady.

2 Izbový termostat: popis
Izbový termostat EKRTRB je programovateľný bezdrôtový digitálny
termostat určený na ovládanie systému Daikin, pričom spája
komfort, jednoduchosť a úsporu energie. Využíva sa najmä pri
existujúcich inštaláciách.

Externý snímač teploty (EKRTETS) možno pripojiť k termostatu
EKRTRB a vďaka tomu ho použiť ako podlahový snímač teploty
alebo externý snímač okolitej teploty.

2.1 Tlačidlá
Prehľad

b
c
d
f

g

a

d
e

a Tlačidlo zníženia hodnoty
b Tlačidlo zvýšenia hodnoty
c Tlačidlo OK
d Ľavé a pravé navigačné tlačidlo
e Tlačidlo Späť
f Tlačidlo Upraviť
g Kryt tlačidiel

Navigácia –  
▪ Výber prevádzkového režimu.

▪ Prepínanie dní programu v programovom režime.

▪ Výber parametra na nastavenie v ponuke parametrov.

OK – 
▪ Potvrdenie výberu.

▪ Potvrdenie a uloženie upravených hodnôt parametrov, programov
alebo dátumu a času (blikajúca zelená LED kontrolka).

▪ Krátkym stlačením sa rozsvieti podsvietenie termostatu, keď
zhasne.

▪ Vo VYPNUTOM stave stlačením zobrazíte aktuálnu teplotu a čas.

▪ Zrušenie funkcie otvoreného okna (ak je aktivovaná).

Tlačidlo obsahuje LED kontrolku, ktorá môže indikovať ďalšie
informácie o systéme:

Stav indikátora LED Význam
Červená, svieti Požiadavka na kúrenie
Zelená, svieti Požiadavka na chladenie
Červená, bliká Chyba snímača alebo batérie
Zelená, bliká Potvrdenie a uloženie upravenej

hodnoty

Zvýšenie/zníženie hodnoty –  
▪ Nastavenie menovitej hodnoty teploty.

▪ Zmena hodnoty v hlbších ponukách, v používateľskej ponuke
alebo v inštalatérskej ponuke.

Späť – 
▪ Návrat na predchádzajúcu hodnotu alebo zrušenie činnosti.

▪ Stlačením súčasne s tlačidlom  aktivujete funkciu uzamknutia
tlačidiel.
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▪ Rýchlym stlačením na hlavnej obrazovke môžete prepínať medzi
zobrazenými hodnotami: aktuálna menovitá hodnota teploty,
okolitá teplota, teplota nameraná externým snímačom teploty(1)

alebo percentuálna hodnota vlhkosti.

▪ Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd vstúpte do
inštalatérskej ponuky.

Upraviť – 
▪ V bežných prevádzkových režimoch môžete stlačením a

podržaním na 2 sekundy nastaviť dátum a čas.

▪ V programovom režime stlačením upravíte používateľský
program.

▪ Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd vstúpite do ponuky
parametrov.

▪ Stlačením spolu s tlačidlom  aktivujete alebo deaktivujete
uzamknutie tlačidiel.

2.2 Ikony stavu
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a Reverzibilný režim
b Režim Časovač
c Režim Dovolenka
d Režim Komfort
e Automatický režim
f Tichý režim
g VYPNUTÉ
h Programový režim
i Číslo programu alebo parametra
j Požiadavka na kúrenie

k Požiadavka na chladenie
l Indikátor parametrov

m Prevencia rosenia
n Bezdrôtová komunikácia s prijímačom
o Senzor
p Indikátor vybitej batérie
q Jednotka teploty
r Uzamknutie tlačidiel
s Fáza programu (aktuálna a pri programovaní)
t Manuálne ovládanie
u Deň v týždni
v Program na aktuálny deň
w Čas alebo názov parametra
x Teplota, vlhkosť alebo hodnota parametra

3 Prevádzka

3.1 Dátum a čas
Po vložení batérií sa izbový termostat zapne a zobrazí nastavenie
dátumu a času. To je potrebné, aby ste mohli začať používať izbový
termostat.

3.1.1 Nastavenie dátumu a času
1 Aktuálne zvolenú hodnotu nastavte pomocou tlačidiel  a .

Aktuálne upravovaná hodnota bliká.

2 Stlačením tlačidla  hodnotu potvrdíte.

Výsledok: Izbový termostat automaticky preskočí na ďalšiu
hodnotu.

3 Nastavte podľa potreby ostatné hodnoty.

4 Po nastavení poslednej hodnoty izbový termostat zobrazí výzvu
na potvrdenie a uloženie zmien. Stlačením tlačidla  (LED
indikátor bliká nazeleno) uložíte nastavený dátum a čas.

Výsledok: Dátum a čas izbového termostatu je nastavený a zobrazí
sa úvodná obrazovka.

Hodnoty sa nastavujú v nasledujúcom poradí:
1 Hodiny
2 Minúty
3 Deň v týždni (1~7 = pondelok~nedeľa)
4 Deň v mesiaci (napr. 15. apríl)
5 Mesiac (1~12)
6 Rok

INFORMÁCIE
Nastavenia dátumu a času môžete kedykoľvek upraviť v
ktoromkoľvek normálnom prevádzkovom režime stlačením
a podržaním tlačidla  na 2 sekundy.

3.2 Režimy prevádzky
Izbový termostat možno nastaviť na prevádzku v rôznych režimoch,
ktoré vám umožnia nastaviť systém podľa svojich potrieb a
preferencií.

Ikona Režim Opis
Režim Komfort Slúži na nastavenie pevnej teploty na

komfortnej úrovni.(a)

Tichý režim(b) Slúži na nastavenie pevnej teploty pri
zníženej úrovni.(c)

Automatický režim Izbový termostat automaticky prepína
jednotlivé fázy vybraného programu
(vstavené alebo nastavené
používateľom).

VYPNUTÉ Vypnutie zariadenia.

Režim Dovolenka Slúži na udržiavanie pevne nastavenej
teploty počas dlhšieho obdobia
neprítomnosti.

Režim Časovač Slúži na udržiavanie pevne nastavenej
teploty počas vopred určeného času

Reverzibilný režim Prevádzkový režim, pri ktorom môže
jednotka kúriť alebo chladiť (platí iba
pre reverzibilné jednotky).

Programový režim Slúži na výber jedného z programov
izbového termostatu alebo na
vytvorenie či úpravu používateľských
programov.

(a) Predvolená menovitá hodnota teploty v tomto režime je 21°C na
spustenie kúrenia a 24°C na spustenie chladenia.

(b) Ak je prevádzkovým režimom jednotky chladenie, tichý režim
funguje ako vypnutie.

(c) Predvolená menovitá hodnota teploty v tomto režime je 17°C na
spustenie kúrenia.

(1) Iba v prípade, že je nainštalovaný snímač EKRTETS.
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3.2.1 Zmena prevádzkového režimu
Predpoklad: Zobrazuje sa obrazovka hlavnej ponuky.

1 Pomocou tlačidiel  a  presuňte kurzor na požadovaný
režim.

2 Stlačením tlačidla  aktivujete vybraný prevádzkový režim.

INFORMÁCIE
Reverzibilný režim je dostupný IBA pri inštaláciách
zahŕňajúcich reverzibilné jednotky. Reverzibilný režim je
dostupný IBA v prípade, že je parameter 21 (MOde)
nastavený na možnosť "rEv". Ďalšie informácie nájdete v
časti "Aktivovanie reverzibilného režimu" [4 6].

3.2.2 Zmena menovitej hodnoty teploty

Predpoklad: Izbový termostat je v režime Komfort ( ) alebo v

tichom režime ( ).

1 Stlačte tlačidlo  alebo .

Výsledok: Teplota na displeji izbového termostatu začne blikať.

2 Pomocou tlačidiel  a  nastavte požadovanú menovitú
hodnotu.

Výsledok: Teplota sa zmení na požadovanú menovitú hodnotu.

3.2.3 Automatický režim

V automatickom režime izbový termostat automaticky aktivuje
jednotlivé fázy vybraného programu. V tomto režime sú na displeji
neustále viditeľné nasledujúce informácie.

a

b

d

c

a Deň v týždni
b Aktuálna fáza programu
c Program na aktuálny deň (aktuálny časový úsek bliká)
d Aktuálne vybraný program

V závislosti od typu fázy bude izbový termostat počas trvania fázy

udržiavať menovitú hodnotu teploty buď pre komfortný režim ( ),

alebo pre tichý režim ( ). Môžete použiť jeden zo vstavaných
programov, alebo si vytvoriť vlastný program, ktorým sa bude izbový
termostat riadiť. Ak chcete zmeniť, upraviť alebo vytvoriť program,
použite programový režim. Ďalšie informácie nájdete v časti
"3.2.5 Programový režim" [4 4].

Dočasné manuálne ovládanie
Predpoklad: Izbový termostat je v automatickom režime.

1 Stlačte tlačidlo  alebo .

Výsledok: Izbový termostat automaticky prejde do režimu
Časovač.

2 Pomocou tlačidiel  a  vyberte trvanie časovača a potvrďte
stlačením tlačidla .

3 Upravte požadovanú menovitú hodnotu pomocou tlačidiel  a
.

4 Stlačením tlačidla  spustite funkciu.

Výsledok: Izbový termostat bude zobrazovať zvyšný čas časovača

a pokým bude časovač aktívny, na displeji bude blikať ikona .

Ak chcete časovač zastaviť pred uplynutím nastaveného času,
stlačením tlačidla  nastavte trvanie na no, alebo pomocou tlačidiel

 a  prepnite na iný prevádzkový režim.

3.2.4 VYPNUTÉ

Režim VYPNUTÉ umožňuje vypnúť zariadenie. V režime VYPNUTÉ
zostáva aktívna integrovaná ochrana proti mrazu (napevno
nastavená hodnota 4°C).

INFORMÁCIE

V režime VYPNUTÉ môžete stlačením tlačidla  na
izbovom termostate zobraziť na pár sekúnd aktuálny čas a
teplotu.

Ak chcete zariadenie znovu spustiť, pomocou tlačidiel  alebo 
presuňte kurzor na iný prevádzkový režim (napr. automatický) a
stlačením tlačidla  ho aktivujete.

3.2.5 Programový režim

Programový režim slúži na výber programu, ktorým sa má riadiť
izbový termostat v automatickom režime. Okrem toho možno
programový režim využiť pri vytváraní vlastných programov. Ďalšie
informácie nájdete v časti "Používateľské programy" [4 5].

Predvolené programy
Izbový termostat obsahuje 9 predvolených programov (P1~P9)
vhodných pre štandardné situácie. Ak žiadny z programov
nevyhovuje vašim potrebám, môžete si vytvoriť vlastný. Ďalšie
informácie nájdete v časti "Používateľské programy"  [4  5]. Nižšie
nájdete grafický 24-hodinový prehľad vstavaných programov.

V závislosti od fázy programu bude izbový termostat
udržiavať buď menovitú hodnotu teploty v tichom režime
(prázdny segment), alebo menovitú hodnotu teploty v
komfortnom režime (plný segment).

P1 – Obytná miestnosť (ráno, večer a cez víkend)

P2 – Obytná miestnosť (ráno, napoludnie, večer a cez víkend)

P3 – Obytná miestnosť (cez deň a cez víkend)



3 Prevádzka

Návod na obsluhu

5
EKRTRB+EKRTETS
Izbový termostat
4P677096-1 – 2021.10

P4 – Obytná miestnosť (večer a cez víkend)

P5 – Obytná miestnosť (ráno, večer a víkend)

P6 – Obytná miestnosť (ráno, popoludní, večer a cez víkend)

P7 – 7:00~19:00 (kancelária)

P8 – 7:00~19:00 a v sobotu (predajňa)

P9 – víkend (víkendový dom)

Zmena aktívneho programu

Predpoklad: Izbový termostat je v programovom režime.

1 Pomocou tlačidiel  a  vyberte požadovaný program.
Môžete vybrať spomedzi vstavaných programov P1~P9 alebo
používateľských programov U1~U4.

2 Pomocou tlačidiel  a  zobrazíte ostatné dni jednotlivých
programov.

3 Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Program je zvolený a aktívny v automatickom režime.

INFORMÁCIE
Ak vyberiete používateľský program, môžete ho upraviť
stlačením tlačidla . Ďalšie informácie nájdete v časti
"Vytvorenie alebo úprava používateľského
programu" [4 5].

Používateľské programy
Okrem vstavaných programov (P1~P9) si môžete vytvoriť aj 4
vlastné plány (U1~U4).

INFORMÁCIE
Používateľské programy (U1~U4) berú pre každý deň v
týždni predvolene do úvahy menovité hodnoty teploty v
tichom režime.

Vytvorenie alebo úprava používateľského programu

Predpoklad: Izbový termostat je v programovom režime.
Predpoklad: Aktívny program ste zmenili na jeden z
používateľských programov (U1~U4).

1 Stlačením tlačidla  upravte používateľský program.

2 Pomocou tlačidiel  a  nastavte hodinu prvej fázy
programu.

3 Stlačením tlačidla  prejdete na ďalšiu fázu programu.

4 Pomocou tlačidiel  a  vyberte druh fázy, ktorú chcete
naprogramovať.

V závislosti od druhu fázy izbový termostat udržuje menovitú
hodnotu teploty buď v tichom alebo v komfortnom režime. Trvanie
každej fázy možno nastaviť individuálne (min. 30 minút).

Symbol Menovitá
hodnota

Význam

Prvá fáza dňa: izbový termostat počas
nej dosiahne menovitú hodnotu teploty v
komfortnom režime.
Fáza odchodu (voliteľná): pridáva ďalšiu
fázu do aktuálneho programu. Izbový
termostat počas nej nastaví menovitú
hodnotu v tichom režime.
Fáza návratu: použije sa v prípade
doplnenia fázy odchodu na určenie,
kedy má termostat prepnúť znovu na
komfortnú menovitú hodnotu.
Posledná fáza dňa: izbový termostat
počas nej dosiahne menovitú hodnotu
teploty v tichom režime.

5 Stlačením tlačidla  vyberte druh fázy.

6 Pomocou tlačidiel  a  nastavte hodinu druhej fázy. Ak sa
rozhodnete pridať do programu ďalšiu fázu, ktorá má
nasledovať skôr, zobrazí sa výzva na úpravu času nasledujúcej
fázy.

7 Stlačením tlačidla  prejdete na ďalšiu fázu programu.

8 Vyberte druh fázy, ktorú chcete naprogramovať ako ďalšiu.
Znovu môžete buď pridať ďalšiu fázu programu, alebo program
na daný deň ukončiť.

9 Kroky 4 – 6 môžete zopakovať koľkokrát chcete a pridať tak
požadovaný počet fáz do programu.

10 Stlačením tlačidla  po nastavení poslednej fázy program
uložíte.

Výsledok: Na displeji sa zobrazí "Copy".

11 Pomocou tlačidiel  a  vyberte možnosť:

▪ "no" a potom stlačte tlačidlo , ak chcete upraviť program na
nasledujúci deň.

▪ "yes" a potom stlačte tlačidlo , ak chcete skopírovať
program na nasledujúci/-e deň/dni. Pomocou tlačidiel  a 
vyberte deň/dni a potvrďte stlačením tlačidla .

12 Zadefinujte alebo skopírujte program na všetky dni v týždni a pri
poslednom dni (7=nedeľa) stlačte tlačidlo .

Výsledok: Na displeji izbového termostatu sa zobrazí "Save" a
LED kontrolka  zabliká nazeleno.
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13 Stlačením tlačidla  používateľský program uložíte. Ak ho
chcete zrušiť, stlačte .

Výsledok: Izbový termostat sa vráti to automatického režimu a bude
sa riadiť vytvoreným používateľským programom.

3.2.6 Režim Časovač

Režim Časovač slúži na udržiavanie pevne nastavenej menovitej
hodnoty teploty počas vopred určeného času. Keď časovač uplynie,
izbový termostat sa vráti do predchádzajúceho režimu.

Spustenie časovača
Predpoklad: Izbový termostat je v režime Časovač.

1 Pomocou tlačidiel  a  nastavte trvanie časovača v
hodinách (H) a/alebo dňoch (d).

INFORMÁCIE
Používateľské programy (U1~U4) berú pre každý deň v
týždni predvolene do úvahy menovité hodnoty teploty v
tichom režime.

2 Stlačte tlačidlo .

3 Pomocou tlačidiel  a  nastavte požadovanú menovitú
hodnotu teploty

4 Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Časovač sa spustí a počas nastaveného trvania sa bude
udržiavať menovitá hodnota teploty. Na displeji sa zobrazí zvyšný

čas a blikajúca ikona , ktorá indikuje, že je zapnutý režim
Časovač. Po uplynutí nastaveného času sa izbový termostat vráti do
predchádzajúceho režimu.

Ak chcete časovač ukončiť pred uplynutím času, stlačením tlačidla
 nastavte trvanie na možnosť "no", alebo stlačením tlačidla 

alebo  vyberte iný prevádzkový režim, čím sa časovač zruší.

3.2.7 Režim Dovolenka

Režim Dovolenka umožňuje nastaviť pevnú menovitú hodnotu
(temperovaciu teplotu) na dlhší čas neprítomnosti. Predvolená
hodnota je 10°C, ale možno ju nastaviť na akúkoľvek hodnotu od
0,5°C do 10°C (v krokoch po 0,5°C).

INFORMÁCIE
Menovitá hodnota teploty v režime Dovolenka NIE JE to
isté ako integrovaná ochrana proti mrazu vo VYPNUTOM
režime, ktorá je pevne stanovená na 4°C.

INFORMÁCIE
V režime chladenia tento režim funguje ako režim
VYPNUTIA.

Aktivovanie režimu Dovolenka
Predpoklad: Parameter 06 (HG) je v používateľskej ponuke
nastavený na požadovanú teplotu na ochranu proti mrazu. Ďalšie
informácie nájdete v časti "3.4.2 Zmena parametrov v používateľskej
ponuke" [4 7].
Predpoklad: Izbový termostat je v režime Dovolenka.

1 Pomocou tlačidiel  a  nastavte trvanie v dňoch (d).

INFORMÁCIE
Používateľské programy (U1~U4) berú pre každý deň v
týždni predvolene do úvahy menovité hodnoty teploty v
tichom režime.

2 Stlačte tlačidlo .

Výsledok: Teplota na ochranu proti mrazu sa zachováva počas
trvania programu. Na displeji sa zobrazí počet zostávajúcich dní a

blikajúca ikona , ktorá indikuje, že je zapnutý režim Dovolenka.
Po uplynutí nastaveného času sa izbový termostat vráti do
predchádzajúceho režimu.

Ak chcete režim Dovolenka zrušiť pred uplynutím nastaveného času,
stlačením tlačidla  nastavte trvanie na možnosť "no".

3.2.8 Reverzibilný režim

INFORMÁCIE
Reverzibilný režim je dostupný IBA pri inštaláciách
zahŕňajúcich reverzibilné jednotky.

Reverzibilný režim umožňuje na reverzibilnej jednotke rýchlo vybrať
prevádzkový režim (chladenie/kúrenie). Aby bolo možné využívať
reverzibilný režim, musí byť najskôr povolený v inštalatérskych
nastaveniach. Ďalšie informácie nájdete v časti "Aktivovanie
reverzibilného režimu" [4 6].

Zmena prevádzkového režimu jednotky
Predpoklad: Na izbovom termostate je vybraný reverzibilný režim.

1 Stlačte tlačidlo  alebo .

Výsledok: Aktuálne vybraný prevádzkový režim jednotky bliká.

2 Pomocou tlačidiel  alebo  vyberte požadovaný
prevádzkový režim jednotky.

Displej izbového termostatu Prevádzkový režim jednotky
Hot Kúrenie
Cld Chladenie

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla .

Výsledok: Prevádzkový režim jednotky je nastavený. LED indikátor
 sa rozsvieti v závislosti od vybraného režimu nazeleno

(chladenie) alebo načerveno (kúrenie).

Po nastavení prevádzkového režimu jednotky sa môžete vrátiť do
predchádzajúceho režimu stlačením tlačidla . Alternatívne môžete
stlačiť tlačidlo  alebo .

Aktivovanie reverzibilného režimu
1 Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo .

Výsledok: Ste v inštalatérskej ponuke.

2 Pomocou tlačidiel  a  vyberte parameter 21 (MOde).

3 Pomocou tlačidiel  a  nastavte hodnotu parametra na
"rEv".

4 Stlačením tlačidla  potvrďte hodnotu parametra.

Výsledok: Reverzibilný režim je aktívny.

3.3 Ďalšie funkcie

3.3.1 Uzamknutie tlačidiel
Táto funkcia uzamkne tlačidlá izbového termostatu, čím sa zabráni
náhodnej zmene teploty alebo iných nastavení. To je užitočné, keď
je izbový termostat nainštalovaný napríklad na verejne dostupných
miestach, v detskej izbe a pod. Keď je uzamknutie tlačidiel aktívne,
na displeji izbového termostatu sa trvalo zobrazuje ikona .
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Aktivovanie alebo deaktivovanie uzamknutia
tlačidiel
1 Stlačte súčasne tlačidlá  a .

Výsledok: Na displeji izbového termostatu sa zobrazí ikona
zámku tlačidiel . Tlačidlá izbového termostatu sú uzamknuté.

2 Na deaktivovanie zámku tlačidiel znovu stlačte súčasne tlačidlá
 a .

Výsledok: Ikona zámku tlačidiel  zhasne a tlačidlá izbového
termostatu sú odomknuté.

3.3.2 Funkcia detekcie otvoreného okna
Keď je funkcia aktivovaná, pri detegovaní neobvyklého poklesu
teploty (obvykle z dôvodu otvoreného okna alebo dverí) sa zastaví
kúrenie. Táto funkcia je aktivovaná predvolene.

Ak nameraná teplota klesne o 3°C alebo viac v priebehu 5 minút
alebo menej, termostat na 15 minút preruší vykurovanie. Ak bude
teplota klesať aj naďalej, termostat bude udržiavať vykurovanie
vypnuté. Keď je vykurovanie pozastavené izbovým termostatom,
teplota na displeji izbového termostatu bliká. Funkciu detekcie
otvoreného okna možno manuálne obísť stlačením tlačidla . Keď
funkciu obídete, teplota nebude na displeji blikať.

INFORMÁCIE
Funkcia detekcie otvoreného okna NEFUNGUJE v
nasledujúcich situáciách:

▪ EKRTETS je nainštalovaný ako podlahový snímač
(parameter 20 – "rEGU" je nastavený na možnosť
"FLR").

▪ Izbový termostat je v režime Dovolenka alebo vo
VYPNUTOM režime.

▪ Teplota klesne pod úroveň teploty na ochranu pred
mrazom nastavenej v používateľskej ponuke.

▪ Prevádzkový režim jednotky je nastavený na chladenie
(reverzibilný režim).

INFORMÁCIE
Aj keď je funkcia detekcie otvoreného okna povolená, stále
sa rešpektuje teplota na ochranu pred mrazom (parameter
06 – "HG" v používateľskej ponuke). To znamená, že
izbový termostat zapne kúrenie na udržanie teploty na
požadovanej úrovni na ochranu pred mrazom (predvolene
10°C).

Aktivácia/deaktivácia detekcie otvoreného okna
1 Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí prvý parameter inštalatérskej
ponuky (rEGU).

2 Pomocou tlačidiel  a  vyberte parameter 33 (Win).

3 Pomocou tlačidiel  a  zmeňte hodnotu parametra na yes
(aktivované, predvolená hodnota) alebo no (deaktivované).

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla .

5 Pomocou tlačidiel  a  vyberte parameter 37 (End).

6 Stlačením tlačidla  ukončite inštalatérsku ponuku.

Výsledok: Funkcia detekcie otvoreného okna je aktivovaná/
deaktivovaná.

3.3.3 Prevencia rosenia
V prípade reverzibilných systémov ponúka izbový termostat 2
spôsoby regulácie vlhkosti s cieľom zabrániť kondenzácii pri
chladení.

Hraničná percentuálna hodnota vlhkosti
Môžete nastaviť hraničnú hodnotu percenta vlhkosti. Keď izbový
termostat deteguje prekročenie hraničnej percentuálnej hodnoty
vlhkosti, požiadavka na chladenie sa ukončí, aby sa zabránilo
kondenzácii. V takom prípade začne na displeji izbového termostatu
blikať ikona . Ak chcete zmeniť hraničnú hodnotu (predvolene
55%), nastavte parameter 34 ("rH") na požadovanú hodnotu v
inštalatérskej ponuke.

Funkcia prevencie rosenia pri použití podlahového snímača
teploty
Ak je voliteľný externý snímač teploty EKRTETS nainštalovaný vo
funkcii podlahového snímača teploty, parameter 35 ("dEv") možno
nastaviť na možnosť "yes" v inštalatérskej ponuke na aktivovanie
funkcie prevencie rosenia.

Keď je funkcia aktivovaná, nepretržite porovnáva teplotu nameranú
podlahovým snímačom teploty s rosným bodom. Rosný bod sa
vypočítava na základe izbovej teploty a vlhkosti. Keď teplota podlahy
klesne pod rosný bod, alebo sa k nemu priblíži, požiadavka na
chladenie sa dočasne pozastaví, aby sa zabránilo kondenzácii na
podlahe. Keď je funkcia prevencie rosenia aktívna, na displeji
izbového termostatu bliká ikona .

3.4 Používateľská ponuka
Používateľská ponuka umožňuje nastaviť základné parametre
izbového termostatu.

3.4.1 Vstup do používateľskej ponuky
1 Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo .

Výsledok: Na displeji sa zobrazí prvý parameter používateľskej
ponuky (rF INI).

Ak chcete ukončiť používateľskú ponuku, pomocou navigačných
tlačidiel vyberte položku "End" a stlačte .

3.4.2 Zmena parametrov v používateľskej
ponuke

Predpoklad: Ste v používateľskej ponuke.

1 Pomocou tlačidiel  a  prepínajte medzi parametrami.

2 Stlačením tlačidla  vyberte daný parameter.

3 Pomocou tlačidiel  a  upravte požadovaný parameter.

4 Po vykonaní zmien stlačením tlačidla  uložte nastavenia.

3.4.3 Používateľské parametre

INFORMÁCIE
Niektoré parametre týkajúce sa funkcií opísaných v tejto
príručke NIE SÚ dostupné v používateľskej ponuke a
nájdete ich IBA v inštalatérskej ponuke.

Parameter Opis Dostupné hodnoty(a)

# Názov
00 rF INI Režim konfigurácie rádiovej komunikácie
01 dEG Jednotky teploty

zobrazené na displeji
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Formát času zobrazený
na displeji

▪ 24H (24-hodinový
formát)

▪ 12H (12-hodinový
formát)

03 dst Letný čas ▪ yes (aktivované)

▪ no (deaktivované)
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Parameter Opis Dostupné hodnoty(a)

# Názov
04 AirC Kalibrácia interného

snímača teploty.
Ďalšie informácie
nájdete v časti
"4 Kalibrácia snímača
teploty" [4 8].

05 AMbC Kalibrácia externého
snímača teploty

06 HG Temperovacia teplota v
režime Dovolenka

▪ 10°C
▪ Rozsah: 0,5°C~10°C

07 ITCS Inteligentný systém
regulácie teploty(b)

▪ yes (aktivované)

▪ no (deaktivované)
08 Clr ALL Vymazanie používateľských nastavení: ak chcete

vynulovať všetky menovité hodnoty a
používateľské parametre, stlačte a na 5 sekúnd
podržte tlačidlo .

09 CHAn –
10 VErS Verzia softvéru
11 End Ukončenie používateľskej ponuky. Stlačte tlačidlo

.
(a) Predvolené hodnoty sú uvedené hrubým písmom.
(b) V prípade aktivácie tejto funkcie sa aktivuje inštalácia vopred (až

do max. 2 hodín) na zabezpečenie dosiahnutia menovitej hodnoty
v príslušnom čase podľa nastaveného programu. Pri každej
zmene programu termostat meria čas, ako dlho trvá inštalácii
dosiahnuť menovitú hodnotu, s cieľom kompenzovať rozdiely
teploty, ktoré sa môžu vyskytovať v rôznych časoch. To vám
umožňuje vykonávať zmeny programu bez potreby upravovať
teplotu vopred, pretože izbový termostat to robí automaticky.

4 Kalibrácia snímača teploty
Interný snímač teploty v izbovom termostate a (voliteľný) externý
snímač teploty možno kalibrovať. Odporúča sa kalibrovať snímače
po dokončení inštalácie. Postup je rovnaký pre interný snímač
teploty aj voliteľný externý snímač teploty.

4.1 Postup kalibrácie snímača teploty
1 Pomocou teplomeru merajte teplotu vzduchu v miestnosti vo

vzdialenosti 1,5 m od podlahy najmenej 1 hodinu.

2 Stlačením a podržaním tlačidla  na izbovom termostate
počas 5 sekúnd vstúpte do používateľskej ponuky.

3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť AirC alebo
AMbC, podľa toho, či chcete kalibrovať interný alebo (voliteľný)
externý snímač teploty.

4 Stlačením tlačidla OK upravte vybraný parameter. Predvolené
nastavenie je "no".

5 Pomocou tlačidiel  a  zadajte nameranú hodnotu.

6 Potvrďte stlačením tlačidla OK.

Výsledok: Zobrazí sa hlásenie "yes" a hodnota sa uloží do internej
pamäte izbového termostatu.

V prípade potreby možno uloženú kalibračnú hodnotu vymazať
stlačením tlačidla . Zobrazí sa hlásenie "no", ktoré potvrdzuje, že
hodnota bola vymazaná.

5 Údržba

5.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe
VAROVANIE
Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opravy vypnite
systém pomocou izbového termostatu a vypnite istič
elektrického napájania. Možný výsledok: zásah
elektrickým prúdom alebo úraz.

POZNÁMKA
Na čistenie izbového termostatu NEPOUŽÍVAJTE
organické rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo. Možný
výsledok: poškodenie, zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.

VAROVANIE
Izbový termostat NEUMÝVAJTE. Možný výsledok:
prieraz elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.

INFORMÁCIE
Ak nečistoty na povrchu nie je možné odstrániť pri bežnom
čistení izbového termostatu, navlhčite utierku v neutrálnom
roztoku čistiaceho prostriedku s vodou, poriadne ju
vyžmýkajte a povrch umyte. Potom povrch utrite suchou
tkaninou.

5.2 Čistenie používateľského rozhrania
1 Obrazovku a iné časti povrchu používateľského rozhrania utrite

suchou utierkou.

5.3 Výmena batérií

Keď na displeji izbového termostatu začne blikať ikona , batérie
izbového termostatu je potrebné vymeniť. Keď začne blikať indikátor
batérie, izbový termostat zostane funkčný približne 30 dní a potom
sa vypne.

1 Otvorte priestor pre batérie po oboch stranách izbového
termostatu.

2 Vyberte staré batérie.

3 Vložte nové batérie.

4 Zatvorte kryty priestorov pre batérie.

Výsledok: Izbový termostat je pripravený na používanie.

INFORMÁCIE
Po výmene batérií je potrebné znovu nastaviť dátum a čas.
Ďalšie informácie nájdete v časti "3.1.1 Nastavenie dátumu
a času" [4 3].

6 Odstraňovanie problémov
Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia
zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom vášho zariadenia.

Systém MUSÍ opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.

Ak systém NEFUNGUJE správne s  výnimkou vyššie uvedených
prípadov a nie je zrejmá žiadna z vyššie uvedených porúch, systém
preskúmajte podľa nasledovných postupov.



7 Likvidácia

Návod na obsluhu

9
EKRTRB+EKRTETS
Izbový termostat
4P677096-1 – 2021.10

Porucha Opatrenie
Na displeji termostatu
sa nič nezobrazuje a
termostat nefunguje.

▪ Skontrolujte, či boli z priestoru pre
batérie vybrané izolačné krytky batérií.

▪ Skontrolujte, či sú batérie v termostate
správne otočené.

▪ Skontrolujte kapacitu batérií a v prípade
potreby ich vymeňte.

Tlačidlá izbového
termostatu nereagujú
na stlačenie.

Skontrolujte, či nie je aktivovaný zámok
tlačidiel. Ak sa na displeji zobrazuje ikona

, súčasným stlačením tlačidiel  a 
izbový termostat odomknite.

Izbový termostat
nereaguje na
požiadavku na kúrenie
alebo chladenie podľa
nastavenej menovitej
hodnoty.

▪ Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia
na prevenciu rosenia.

▪ Skontrolujte, či je prijímač v
automatickom režime a nie v
manuálnom – uistite sa, že LED
kontrolka v tlačidle na prijímači je
zhasnutá a nesvieti nazeleno.

Izbová teplota sa
nezhoduje s menovitou
hodnotou nastavenou
na izbovom termostate.

▪ Znovu nakalibrujte snímač teploty
izbového termostatu (alebo externý
snímač teploty). Postup kalibrácie
nájdete v návode na inštaláciu.

▪ Kontaktujte svojho inštalatéra.
Časový spínač
plánovania činností sa
aktivuje príliš skoro.

▪ Skontrolujte, či je vybraný správny
program (P1 až P9 alebo U1 až U4).

▪ Skontrolujte, či je v používateľskej
ponuke aktivovaný parameter 07.

Na displeji termostatu
bliká čas a dátum.

Nastavte hodiny podľa opisu v časti
"3.1 Dátum a čas" [4 3].

Izbový termostat
nekomunikuje s
prijímačom.

▪ Skontrolujte, či je prijímač vo
vzdialenosti najmenej 50  cm od
ostatných elektrických alebo
bezdrôtových zariadení, ktoré môžu rušiť
signál (to zahŕňa zariadenia so signálom
Wi-Fi a mobilné telefóny)

▪ Kontaktujte svojho inštalatéra.

V prípade, že LED kontrolka  bliká načerveno:

Porucha Opatrenie

 bliká na displeji
izbového termostatu.

Vymeňte batérie v izbovom termostate.

 bliká na displeji
izbového termostatu.

Kontaktujte svojho inštalatéra (problém s
interným snímačom teploty).

bliká na displeji
izbového termostatu.

▪ Skontrolujte pripojenie snímačov.

▪ Odpojte snímač z izbového termostatu a
skontrolujte ho pomocou merača
odporu. Nameraná hodnota by mala byť
približne 10 kΩ.

▪ Kontaktujte svojho inštalatéra (problém s
podlahovým snímačom teploty).

 bliká a na displeji
izbového termostatu sa
zobrazuje Err.

Kontaktujte svojho inštalatéra (problém s
meraním vlhkosti).

Ak je po kontrole všetkých vyššie uvedených položiek nemožné
odstrániť problém, skontaktujte sa s vašim inštalatérom a uveďte
symptómy, celý názov modelu jednotky (ak je to možné aj s
výrobným číslom) a dátum inštalácie (mal by byť uvedený na
záručnom liste).

7 Likvidácia
▪ Batérie dodané s izbovým termostatom sú označené nasledujúcim

symbolom:

To znamená, že batérie NIE JE možné likvidovať s netriedeným
odpadom z domácností. Ak je pod týmto symbolom vytlačená
chemická značka, znamená to, že batéria obsahuje ťažký kov nad
určitú úroveň koncentrácie.

Možné chemické značky: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovať v špeciálnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich opätovné
využitie. Zabezpečením správnej likvidácie starých batérií
pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
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