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     s5.1 návod na obsluhu termostatu 
 
VŠEOBECNÝ OPIS DISPLEJA TERMOSTATU 
 

SVETELNÉ KONTROLKY: 
1. Displej, ktorý zobrazuje teplotu a parametre ovládania. 
2. Keď je ohrievač v prevádzke, svieti červená kontrolka. 
3. Zelená kontrolka indikuje zníženú teplotu. Svieti, keď 
ohrievač pracuje podľa zvoleného programu a udržiava 
zníženú teplotu. (Pozrite časť Ďalšie funkcie.) 
4. Zelená kontrolka indikuje „komfortnú“ teplotu. Svieti, 
keď ohrievač pracuje podľa zvoleného programu a 
udržiava komfortnú teplotu. (Pozrite časť Ďalšie funkcie.) 

FUNKCIE TLAČIDIEL: 
 – Zvýšenie teploty, času alebo iného parametra.  
 – Zníženie teploty, času alebo iného parametra.  
 – Tlačidlo na výber s funkciou „menej“.  
 – Tlačidlo na výber s funkciou „viac“.  
 – Potvrdenie výberu. 

 
SPÔSOB OVLÁDANIA 
Zariadenie sa zapne alebo vypne stlačením tlačidla  na pravej strane ohrievača. Po prvom zapnutí začne ohrievač pracovať pri nastavenej štandardnej 
„komfortnej“ teplote 22 °C. Blikajúci displej bude medzičasom indikovať, že neboli nastavené hodiny (pozrite časť Ponuka nastavení). Ak používateľ nevyberie 
z ponuky programu požadovaný program, ohrievač bude udržovať teplotu zobrazenú na displeji. Môžete vytvoriť svoj vlastný program vykurovania (P1) alebo 
použiť existujúce programy „Kancelária“ (P2) alebo „Domácnosť“ (P3). Týždenné programy určujú, kedy bude udržovať komfortnú teplotu (22 °C) a kedy 
zníženú teplotu, pri ktorej sa šetrí energia (17 °C).  
 

PONUKA NASTAVENÍ 
Stlačením tlačidla  na 3 sekundy možno zapnúť alebo vypnúť ponuku výberu. Tlačidlami   sa môžete pohybovať v zozname a tlačidlom  vybrať 
požadované nastavenie alebo potvrdiť výber: 
 

Možnosti Opis funkcií 
td Nastavenie času prevádzky ohrievača 
 Tlačidlami  a  nastavte deň v týždni: 1 – pondelok, 2 – utorok a pod. a uložte ho stlačením tlačidla .  

Nastavte hodiny: 0 – 23 a uložte stlačením tlačidla . Nastavte minúty: 0 – 59 a uložte stlačením tlačidla .  
Pokiaľ nenastavíte čas a deň v týždni, nebudete môcť upravovať ďalšie nastavenia. 

Pr Nastavenie týždenného programu vykurovania 
 P1 vás upozorní, že sa chystáte upravovať používateľský program. Upozornenie potvrďte stlačením tlačidla . Tlačidlami  a  vyberte deň 

(dni), ktoré chcete upravovať: 7d – 7 dní, 5d – 5 pracovných dní, 2d – týždeň, d1 – pondelok, d2 – utorok, d3 – streda, d4 – štvrtok, d5 – piatok, 
d6 – sobota, d7 – nedeľa a výber potvrďte stlačením tlačidla . Tlačidlami  a  môžete zmeniť hodiny od 00 do 23 a vybrať požadovanú 
teplotu pre každú hodinu:  – zníženú teplotu (svieti zelená kontrolka nad ),  – komfortnú teplotu (svieti zelená kontrolka nad ). 
Stlačením tlačidla  sa vrátite do zoznamu výberu požadovaného dňa, kde môžete pokračovať v ďalšom programovaní alebo stlačením 
tlačidla  na 3 sekundy zatvoríte ponuku nastavení. Ak chcete aktivovať týždenný program, postupujte podľa kapitoly „Ponuka programu“. 
Posledná použitá teplota na obrazovke sa priradí pred začiatkom programovania „komfortnej“ teplote. 

Co Úprava „komfortnej“ teploty 
 Tlačidlami  a  vyberte požadovanú komfortnú teplotu. Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky nastavení. 

rd Nastavenie nižšej teploty 
 Tlačidlami  a  vyberte požadovanú „zníženú“ teplotu. Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky nastavení. 
OP Funkcia na rozpoznanie otvoreného okna 
 Tlačidlami  alebo  vyberte nastavenie „On“ (zapnuté) alebo „oF“ (vypnuté). Táto funkcia je štandardne vypnutá. 

Funkcia otvoreného okna rozpozná, či je okno otvorené (t.j. rozpozná náhlu zmenu teploty v krátkom čase). Keď ohrievač rozpoznal otvorené 
okno, vykurovanie sa automaticky vypne, prepne sa do režimu ochrany pred zamrznutím, v ktorom sa bude udržovať teplota 7 °C a zobrazí sa 
„AF“.  Po zatvorení okna, t.j. keď sa teplota priestoru zvýši, ohrievač automaticky zapne predchádzajúci program alebo bude udržovať trvalú 
konštantnú teplotu. 

C Kalibrácia teploty 
 Na displeji sa zobrazuje teplota okolia. Ak nezodpovedá hodnote na teplomere, bude ju možné skalibrovať. Ohrievač napríklad ukazuje teplotu 

okolia 20 °C, na teplomere je však súčasne zobrazená teplota 22 °C. Teplotu na ohrievači môžete skalibrovať, aby zobrazoval takú istú 
hodnotu, ako na externom teplomere. 

AS Adaptívne spustenie 
 Tlačidlami  a  môžete zapnúť (On) alebo vypnúť (oF) adaptívne spustenie. Pri tejto funkcii sa v určený čas dosiahne teplota nastavená 

používateľom. Ak napríklad chcete, aby teplota o 9.00 dosahovala úroveň 22 °C, ohrievať určí, kedy by mal začať s vykurovaním, aby dosiahol 
teplotu 22 °C v požadovaný čas. 

rE Zresetovanie ohrievača na štandardné nastavenia 
 Stlačte tlačidlo . Po vypnutí displeja znova podržte stlačené tlačidlo  dovtedy, pokiaľ za každým zobrazeným segmentom na displeji 

neuvidíte „00“. 
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PONUKA PROGRAMU 
Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky na výber týždenného programu vykurovania. Tlačidlami  a  sa môžete pohybovať v nasledujúcom zozname: 
 

Možnosť Funkcia 
P1 Zapne sa používateľský týždenný program, ktorý je možné upravovať podľa potrieb používateľa. 
P2 Zapne sa program pre kanceláriu, ktorý zabezpečuje komfortnú teplotu počas pracovných hodín. 
P3 Zapne sa program pre domácnosť, ktorý zabezpečuje komfortnú teplotu ráno, večer a cez víkend počas celého dňa. 
OF Zapne sa režim spánku, počas ktorého nebude vykurovanie fungovať, ale zostane zachované nastavenie hodín. 
nP Vypne sa týždenný program vykurovania a ohrievač bude fungovať podľa hodnoty zobrazenej na displeji. 

 

Požadovaný program možno vybrať stlačením tlačidla . 
Časy „komfortnej“ teploty v týždennom programe vykurovania: 
 

Deň Časy „komfortnej“ teploty 
 P1 P2 P3 

Pondelok 00 – 23 07 – 17 06 – 08, 15 – 23 
Utorok 00 – 23 07 – 17 06 – 08, 15 – 23 
Streda 00 – 23 07 – 17 06 – 08, 15 – 23 
Štvrtok 00 – 23 07 – 17 06 – 08, 15 – 23 
Piatok 00 – 23 07 – 17 06 – 08, 15 – 23 
Sobota 00 – 23  07 – 23 
Nedeľa 00 – 23  07 – 23 

 
ĎALŠIE FUNKCIE 
Trvalé nastavenie teploty v týždennom programe 
Ak upravíte existujúcu teplotu zobrazenú na displeji tlačidlami  a  a stlačíte tlačidlo , keď svieti kontrolka komfortnej alebo zníženej teploty, prevádz-
kový program automaticky prepíše teplotu príslušného režimu.  
 

Dočasné nastavenie teploty v týždennom programe 
Ak upravíte existujúcu teplotu zobrazenú na displeji tlačidlami  a , ale nestlačíte tlačidlo , keď svieti kontrolka komfortnej alebo zníženej teploty, novo 
nastavená teplota bude platiť iba do ďalšej zmeny teploty vykurovania podľa nastaveného programu. Počas dočasnej úpravy týždennej teploty bude kontrolka 
blikať nad tlačidlom  (znížená teplota) alebo  (zvýšená teplota). 
 

Zabezpečenie voči neoprávnenému použitiu deťmi alebo inými osobami 
Termostat je možné zabezpečiť voči neoprávnenému použitiu deťmi alebo inými osobami. Túto funkciu možno zapnúť/vypnúť súčasným podržaním tlačidiel 

 a  na 5 sekúnd, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „cc“.  
 

Stlmenie osvetlenia (automatické zníženie jasu displeja) 
Ak je ohrievač 15 sekúnd nečinný, jas displeja sa zníži. Po stlačení akéhokoľvek tlačidla na displeji termostatu sa obnoví pôvodný jas. 
 

24-hodinová ochrana v prípade výpadku napájania 
Ohrievač zabezpečí 24-hodinovú prevádzku interných hodín aj v prípade výpadku napájania. 
Ak bude výpadok trvať dlhšie ako 24 hodín, termostat sa vráti na naposledy nastavenú hodnotu. Displej bude blikaním indikovať výpadok napájania (až do 
stlačenia ľubovoľného tlačidla). 



 

www.konvektory.sk 
 

www.kurenieglamox.sk 
 

www.adaxneo.sk 
 

www.konvektory.sk 
 

www.kurenieglamox.sk 
 

www.adaxneo.sk 
 

 
 
 

SK Slovensko 
Identifikácia modelu 

Tepelný výkon 
Menovitý tepelný výkon 
Minimálny tepelný výkon (orientačne) 
Maximálny priebežný tepelný výkon 

Vlastná spotreba elektrickej energie 
Pri menovitom tepelnom výkone 
Pri minimálnom tepelnom výkone 

V pohotovostnom režime 

Druh ovládania tepelného výkonu/teploty miestnosti (vyberte jeden) 

jedna úroveň tepelného výkonu, bez ovládania teploty miestnosti 
dva alebo viac manuálnych úrovní výkonu, bez ovládania teploty miestnosti 
s mechanickým termostatom, s ovládaním teploty miestnosti  
s elektronickým ovládaním teploty miestnosti  
s elektronickým ovládaním teploty miestnosti a denným časovačom 
s elektronickým ovládaním teploty miestnosti a týždenným časovačom 

áno   nie    áno   nie   áno   nie  

áno   nie    áno   nie   áno   nie  
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť výberu viacerých možností) 

ovládanie teploty miestnosti, s detekciou prítomnosti 
ovládanie teploty miestnosti, s detekciou otvoreného okna 
s možnosťou diaľkového ovládania 
s ovládaním adaptívneho spustenia 
s obmedzením doby prevádzky 
so snímačom čiernej žiarovky 

Kontaktné údaje: Názov a adresa výrobcu alebo autorizovaného zástupcu 
 

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Nórsko, tel. +47 33 77 17 50 
info@adax.no 

[áno/nie] 
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[áno/nie] 
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Výhradný importér pre SR: 
 

INTER AUDIO s.r.o. 
Nádvorie Európy 3672/38 
945 01 Komárno 
 
www.konvektory.sk 
www.adaxneo.sk 
www.kurenieglamox.sk 
 
Showroom: MiACool store 
Špitálska 2905 (budova Origo) 
945 01 Komárno 
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Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným súhlasom firmy INTER AUDIO s.r.o. 

 


