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A Tempo termosztátot úgy tervezték, hogy segítse kényelmessé tenni otthonát azáltal, 
hogy időzítetten szabályozza a Warmup padlófűtés rendszerét.

A termosztát kétféle módon tudja mérni a hőmérsékletet:  

1.  Levegő hőmérséklet érzékelővel ami a termosztátba be van építve

2.  Padló érzékelővel (lásd WARMUP fűtőszőnyeg telepítési útmutató) 

A termosztát csak WARMUP fűtésrendszerek szabályozására használható. 

A padlóburkolat sérülésének elkerülése érdekében mindig a megfelelő padlótípus kell 
beállítani a programozás során.
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ELEKTROMOS SPECIFIKÁCIÓ
Tápfeszültség: 230V +/-15%, 50Hz 
Maximális kapcsolható teljesítmény: 16 A, ~3600W 

Érzékelő: NTC : 10K @ 25°C

Szigetelési osztály: II

Vízállóság: IP32

Szabványok: EN60730-1, EN60730-2-9

Megfelel az LVD és EMC biztonsági és elektromágneses irányelveknek.

Megjegyzés: A termosztát nem használható szakaszos áramellátás esetén 
(vezérelt áram).

TERMOSZTÁT ELHELYEZÉSE
A termosztátot legalább 32 mm mély elektromos szerelődobozba kell szerelni.  Az 
optimális működés érdekében a termosztátot úgy kell elhelyezni, hogy legyen 
körülötte szabad levegőáramlás. Ne szerelje huzatos ajtó vagy ablak mellé vagy olyan 
helyre ahol közvetlen napsütés éri a termosztátot. Ne szerelje a termosztátot olyan 
eszközök fölé amelyek hőt termelnek (pl. radiátor vagy TV készülék). A termosztát 
működési tartománya 0C és 50 C között van maximális páratartalom 80%. 

PADLÓÉRZÉKELŐ ELHELYEZÉSE
A padlóérzékelő megfelelő elhelyezése megtalálható minden WARMUP fűtőszőnyeg 
telepítési útmutatójában. A WARMUP azt ajánlja hogy a padlóérzékelőt mindig 
védőcsőben helyezzük el ami megvédi azt illetve megkönnyíti az érzékelő cseréjét egy 
esetleges meghibásodás esetén. 

 L FONTOS MEGJEGYZÉS
A termék hálózati feszültséggel működik ezért a beszerelést csak 
szakképzett villanyszerelő végezheti. Mindig kapcsolja le az áramellátást 
mielőtt  telepítési vagy javítási munkákat végez. A termosztátot nem 
szabad üzembe helyezni ha nem biztos benne, hogy a fűtőszőnyegek 
bekötése megfelelően lett elvégezve. Az elektromos bekötéseket a 
hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
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Válassza szét az előlapot és a fali modult:

1. Lazítsa meg a két csavart a termosztát 
alján. 

2. Billentse meg az előlapot és húzza le a 
fali modulról.

3. Helyezze biztonságos helyre az 
előlapot, ügyeljen az érintkezőkre.

4. Húzzon be minden vezetéket az 
elektromos szerelődobozba. Ellenőrizze 
a következőket:

• Betáplálás (fázis és nulla)

• Fűtőszőnyeg (fázis és nulla)

• Padlóérzékelő

5. Végezze el a fali modul vezetékeinek 
bekötését. 

 L FONTOS
Ellenőrizze, hogy a vezetékek 
megfelelően rögzítve vannak. 
A laza vezetékek zárlatot 
okozhatnak. 

Megjegyzés: Ha több mint két 
fűtőszőnyeg kerül bekötésre akkor 
kapcsoló relé alkalmazása szükséges.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS
(Lásd a rajzon)

1. Csatlakoztassa a Fil Pilote-hoz (F.P.) - csak Franciaországban használatos

2. Áramellátás fázis (MAX 240 V)

3. Áramellátás nulla (MAX 240 V)

4. Fűtőszőnyeg csatlakozás (MAX 3600W/16A)

5. Fűtőszőnyeg csatlakozás fázis  (MAX 3600W/16A)

6. Nincs használatban
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7. Padlóérzékelő vezeték (a szín nem fontos).

8. Padlóérzékelő vezeték (a szín nem fontos). 

A TERMOSZTÁT BESZERELÉSE AZ ELEKTROMOS FALI 
DOBOZBA
1. Tolja vissza az elektromos vezetékeket a dobozba és helyezze a termosztát fali 

modult a helyére.

2. Húzza meg a csavarokat.

3. Ellenőrizze, hogy a termosztát 
vízszintes mielőtt meghúzza a 
csavarokat.

4. Helyezze vissza az előlapot.

• Helyezze az előlapot a rögzítő 
fülekre

• Finoman nyomja a helyére az 
előlapot.

5. FONTOS: Rögzítse az előlapot 
mindkét csavarral a fali modulhoz.

Feszültség alá helyezheti a termosztátot 
és megkezdheti a programozást.

(NOT USED)
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BEVEZETÉS 
A tempoTM termoszátot az egyszerűséget szem 
előtt tartva tervezték, mely lehetővé téve az 
intuitív programozást. A csúszkák és egyszerű 
forgókapcsoló segítségével a termosztát beállítása 
gyors és egyszerű.

1. Forgókapcsoló (az óramutató járásával egyező 
irányban növeli, az óramutató járásával 
ellentétes irányban csökkenti a beállított 
értéket).

2. Fő gomb

3. Program vezérlő csúszka (csak a programozás 
során használható).

4. Csúszka mód vezérlés

5. Reset gomb

6. Cserélhető elem (Típusa: CR2032) CR2032

IKONOK

Általában az aktuális hőmérséklet mutatja a szobában. Ez lehet akár a padló 
hőmérséklete vagy a levegő hőmérséklete. (Lásd ikon ). Ha egy programot 
vagy kézi hőmérséklet állít be, akkor az ikon az átmenetileg a beállított 
hőmérsékletet mutatja.

A programozott működés közben a hőmérő megmutatja, hogy a termosztát 

a “komfort“  vagy “csökkentett“   hőmérsékleten áll. Ikon  akkor jelenik 

meg, ha a kívánt hőmérséklet -1 / -2.

Ikon  akkor jelenik meg, ha a fűtés be van kapcsolva.

1
2
3
4

tempoelement
series

TM

exclusively from

8
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Az alábbi ikonok azt mutatják, hogy milyen hőmérséklet-szabályozást 
használ éppen:

Padló érzékelő:    Levegő érzékelő: 
Szabályozó reg (ez a mód csak különleges helyzetekben használható, 
további információkért kérem forduljon a Warmup-hoz).

Az alábbi ikonok azt mutatják, hogy a termosztátot milyen üzemmódban 
használja:

Program mód: amikor a beállított programot használja
Kézi üzemmód: a beállított állandó hőmérsékletet tartja
Hőmérséklet védelem: ha a levegő hőmérséklete 5ºC fok alá csökken
Készenléti üzemmód

Megjegyzés:  Ha a kijelzőn egyidőben jelenik meg a kézi és a komfort 
ikon, a termosztát akkor is kézi vezérlésben van és egy állandó 
hőmérsékleten tart mindaddig, amíg a következő program lépés nem 
következik.

Ezek az ikonok jelzik, hogy mely napszakban van aktuálisan programozva

       reggel              délben                      este                          éjszaka

Ez a terület mutatja az aktuális időt és a hét napját

8 Ezek a hiba ikonok (lásd a hibaelhárítási fejezetet) vagy speciális parancs 
ikonok:

Fil pilote                                                     Nincs feszültség.                                  

Padló hőérzékelő hiba.                          Az elem lemerült.

Túlmelegedés.

KEZDŐ LÉPÉSEK
Annak érdekében, hogy a termosztát programozni tudja, csak annyit kell tennie, hogy 
a program Slide vezérlés csúszkát a legfelsőről a legalsó helyzetbe állítsa, majd beálítja 
a kívánt programot. Ha hibázik, térjen vissza a Program Slide vezérlésben a korábbi 
álapothoz, és indítsa újra. Annak érdekében, hogy a beállítás értékén változtatni tudjon, 
fordítsa el a Rotary vezérlőt. A fő gomb elforgatásával tudja beállítani a kívánt értéket, 
addig lépegetve, amíg valamennyi kívánt értéet be nem állít. A tempoTM termosztát 
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számos telepítő beállítási lehetőséggel rendelkezik. Ha a termosztát megfelelő módon 
van telepítve és működik, akkor nem valószínű, hogy meg kell változtatni ezeket. A 
további részleteket lásd a „Telepítő beállítások“ szakaszt. A termosztát programot be 
lehet állítani úgy, hogy:

• “minden nap ugyanazt“ 
• “hétköznapi és hétvégi“
• “álladóan ugyanazt“ az értéket adja.

A “beállított idő / nap“ beállítás módosításához olvassa el a megadott részt.

A TERMOSZTÁT PROGRAMOZÁSA
A termosztát programozásához csak annyit kell tennie, hogy a Program Slide 
vezérlő csúszkát a termoszát jobb oldalán fentről lefelé elforgatja. Az alábbi táblázat 
elmagyarázza, mit lehet tenni az egyes lépésekben.

Idő, nap 
beállítása

Forgassa el a Forgókapcsolót az aktuális óra beállításához. 
Ha a pontos idő be van állítva, nyomja meg a fő gombot. 
Most már be tudja állítani a napot. Forgassa el a 
forgólkapcsolót, hogy kiválassza a megfelelő napot.

Idő beállítása

1
2
3
4

Ezek közül bármelyik pozíció beállíthatja a kezdési 
időpont a “reggel“ (1), “nap“ (2), “este“ (3) és az “éjszakai“ 
(4). A “reggel“ és “este“ időszak követi a komfort 
hőmérséklet, “nappali“ és “éjszakai“ időszak követi a 
takarék hőmérséklet. A Forgókapcsolóval válassza ki 
a kezdési időpont, és nyomja meg a Fő gombot, hogy 
átlépjen a következő napra. Ha benyomva tartja a fő 
gombot 3 másodpercig, akkor át fogja másolni a kezdési 
időpontot a következő napra.

Megjegyzés: Ha úgy szeretné beállítani a termosztátot, 
hogy komfort hőmérsékleten legyen egész nap, és csak 
este váltson át takarékos fokozatra, akkor állítsa be a 
“nappali“ kezdési időpont az “este“ kezdési időponttal 
hasonló módon.

Hőmérséklet 
beállítása   

Állítsa be a hőmérsékletet, amelyet a komfort és takarék 
hőmérséklet közben használ.

Készenlét Mozgassa a Program csúszkát a legalacsonyabb 
helyzetbe, hogy elindítsa a termosztátot. A fűtés nem 
indul el addig, amíg a Program csúszka nem ebben a 
helyzetben van.
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ÜZEMMÓD VÁLASZTÁS
A termosztát beállítható készenléti állapotba vagy úgy is, hogy fix hőmérsékleten álljon, 
hatékonyan védve a házát fagyás ellen. Megadhatja ezeket a módokat azáltal, ha a 
termosztát alján a Mód Slide vezérlést módosítja.

Készenlét A termosztát nem kapcsol be.

Megjegyzés: A termosztát még mindig kapcsolódik a 
hálózati villamosenergia-ellátáshoz és a fűtési rendszer 
nem leválasztva. 

Mindig le kell választani a hálózatról, mielőtt bárki 
karbantartási munkát végez.

Fagy 
védelem

A termosztát nem engedi, hogy a hőmérséklet 5°C alá 
csökkenjen.

Kézi beállítás A termosztát állandó hőmérsékletet tart. Forgassa el a 
Forgókapcsoló vezérlést a hőmérséklet változtatához.

Automata 
működés

Ebben a helyzetben a termosztát abban az üzemmódban 
fog működni, amire eredetileg be lett állítva. Ha 
ideiglenesen át szeretné állítni a hőmérsékletet, akkor 
csak fordítsa el a Rotary vezérlőt. A következő fűtési 
időszak kezdetekor a termosztát automatikusan folytatja 
a programozás menetrend

Ezek olyan beállítások, amelyeket a beüzemeltetőnk kell beálítani, és nem valószínű, 
hogy újra meg kell változtatni a termék élettartama alatt.

Belépéshez távolítsa el a termosztátot fali lemezről.

Tartsa benyomva a Fő gombot, s nyomja meg egy hegyes eszközzel a RESET gombot. 5 
másodperc után engedje el a termosztát előlapján a fő gombot.

Miután a telepítő beállítási módba lépett, csak a Forgókapcsoló vezérlővel tudja 
változtatni a megadott értékeket. A kiválasztáshoz nyomja meg a fő gombot, hogy a 
beállítást rögzíthesse, majd folytassa a következő lépéseket. Miután elvégezte az összes 
lépést, akkor automatikusan kilép a telepítő módból.
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Beállítás Érték LCD példa

1 Óra formátum 
változtatás (12/24)

24

  

2 Mértékegység váltás 
(ºC/ºF)

ºC

   

3 Érzékelő változtatás 
melyik  (Padló / levegő 
/ szabályozó)

Podló    

Megjegyzés: A szabályozó üzemmódban a termosztát egy 10 perces 
ciklusban fog futni.

4 A padlóérzékelő 
típusának beállítása 
(NTC10K/NTC12K)

NTC10K

5 Döntse el, hogy a 
termosztát be van 
állítva, hogy előre 
melegítse-e a szobát.

ON    

6 Fil Pilote (csak 
Franciaországban)

OFF   
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7 A padló túlmelegedés 
korlát beállítása a 
padló védelmében.

Megjegyzés: 
A termoszát a 
túlmelegedési 
limitnél csak 2 °C-kal 
alacsonyabbra állítható

30ºC

Maximális túlmelegedési 
értékhatár

Járólap   40ºC
Kőpadló 40ºC
Fa, parketta, laminált lap 28ºC
Szőnyeg 28ºC
Műpadló 28ºC

8 Érték kalibrálása 
a termosztát 
érzékelő leolvasott 
hőmérsékletéhez 

0ºC    

Hibaüzenetek Leírások

A termosztát 
nem szabályozza 
a hőmérsékletet

Ügyeljen arra, hogy a Program Slide RUN állásban (legalsó 
pont) legyen, és hogy a Mode Slide vezérlő (alul) van a kézi 
vagy programhelyekre van állítva.

Padló érzékelő 

hiba:  vagy 
“- -“ 

Ha a padló érzékelő hiba ikon jelenik meg a képernyőn, 
az azt jelenti, hogy a termosztát nem volt képes a padló 
hőmérséklet mérni. Kérjük, forduljon Warmup-hoz.

Túlmelegedés Ha a túlmelegedés ikont látja, az azt jelenti, hogy a padló 
túl meleg lett, és a fűtési program megszakadt. Kérjük, 
forduljon a WARMUP-hoz. 

Alacsony 
akkumulátor

Az alacsony akkumulátor töltöttségi ikon akkor jelenik 
meg, ha az akkumulátort ki kell cserélni. Ha az akkumulátor 
lemerült, akkor a termosztát nem lesz képes tárolni a 
pontos időt áramkimaradás esetén.
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Hibaüzenetek Leírások

Fűtés túl korán 
kezdődik

Ennek ez lehet az oka, hogy az Adaptive Learning funkció 
be van kapcsolva. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a 
termosztát megtanulja, hogy mennyi ideig fog tartani a 
padló felelegedése annak érdekében, hogy a megfelelő 
hőmérsékletet legyen a fűtési periódusok alatt. Lásd: “A 
telepítő beállítások“ című fejezetében.

Hibás kalibrálás A termosztát nem igényel kalibrálást, de ha szeretné 
ellensúlyozni a hőmérséklet beállításokat, akkor lásd a 
„telepítő beállítások“ szakaszt.

Nincs elektromos 
kapcsolat.

Az ikon azt jelenti, hogy a termosztát nem kap áramot. 
Ellenőrizze, hogy a termosztát logikai modul megfelelően 
van telepítve a hálózati modul és a 230 V-os hálózati 
villamosenergia-ellátás van csatlakoztatva.

Regulator mode 
(reg)

Ebben az üzemmódban a termosztát egy maghatározott ideig 
fog működni 10 perces ciklusban. A termosztát nem használja 
a hőmérséklet-szabályozást. Kérjük, forduljon WARMUP-hoz 
további részletekért.

Fil Pilote (FP) Csak Franciaországban: kérjük, forduljon WARMUP-hoz 
további részletekért.

“HI“ vagy “LO“ A termosztáton megjelenik a “HI“, ha a környezeti hőmérséklet 
meghaladja a 50°C-ot, és a “LO“, amikor a környezeti 
hőmérséklet 0°C alá csökken.
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Termostat tempoTM je určený na to, aby robil váš domov komfortnejším tým, že 
vykonáva časovanú reguláciu vykurovacieho podlahového systému Warmup. 

Termostat je určený na prijímanie vstupných signálov o teplote z nasledujúcich 
senzorov:  

1. Vzduchový senzor umiestnený v termostate

2.  Podlahový senzor nainštalovaný v podlahe, ktorá bude ohrievaná (pre 
podrobnosti pozri pokyny k vykurovaniu Warmup) 

Termostat nie je bezpečnostné zariadenie a môže byť používaný iba spolu s 
vykurovacími výrobkami Warmup. 

Aby ste zabránili poškodeniu vašej podlahy, počas procesu programovania termostatu 
musí byť vybraný správny typ podlahy.
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ÚVOD

UMIESTNENIE TERMOSTATU

INŠTALÁCIA SK

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Napájacie napätie: 230V +/-15%, 50Hz 
Maximálne zaťaženie prepínača: 16 A, ~3600W 
Senzor: NTC : 10K @ 25°C
Trieda izolácie: II

Kryt: IP20

Normy: EN60730-1 a EN60730-2-9

Spĺňa smernice LVD a EMC pre bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu.

Poznámka: Termostat nie je určený na použitie s prerušovaným zdrojom 
napájania.

Termostat musí byť nainštalovaný vo vnútri jednofázovej elektrickej inštalačnej skrinke, 
ktorá je aspoň 32mm hlboká. Pre optimálny výkon by mal byť termostat umiestnený 
na mieste s dobrou ventiláciou. Nemal by byť inštalovaný vedľa okna/dverí 
vystavených prievanu, na priamom slnku alebo nad iným zariadením generujúcim 
teplo (napr. radiátor alebo TV). Termostat je navrhnutý na prevádzku pri teplotách od 
0°C do 50°C s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 80%.

UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA PODLAHOVÉHO SENZORA
Optimálne umiestnenie podlahového senzora je popísané v každom návode na 
inštaláciu vykurovacieho zariadenia Warmup. Pri výbere umiestnenia podlahového 
snímača sa riaďte návodom. Spoločnosť Warmup odporúča použitie rúrky na inštaláciu 
podlahového senzora. Rúrka bude chrániť senzor a umožní ľahšiu opravu snímača v 
prípade poškodenia snímača po položení podlahy. 

 L VAROVANIE – DÔLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA
Tento produkt používa napájacie napätie a elektrické práce smie 
vykonávať len kvalifikovaný elektrikár. Vždy pred pokusom inštalácie 
alebo opravy termostatu tempo by ste sa mali izolovať zdroj napájania. 
Termostat nesmie byť uvedený do prevádzky, ak si nie ste istí, že celý 
vykurovací systém je v súlade s aktuálnymi všeobecnými požiadavkami 
na bezpečnosť elektrických zariadení. Elektrická inštalácia musí byť v 
súlade s najnovšími predpismi pre elektroinštalácie IEE a príslušnými 
zákonnými predpismi. 
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ÚVOD

UMIESTNENIE TERMOSTATU

INŠTALÁCIA 

1
2
3
4

SK

Oddeľte predný kryt termostatu od 
nástenného modulu:

1. Odskrutkujte obidve uzatváracie 
skrutky (spodná časť termostatu) 
tak, aby saďalej nekrútili. 

2. Uvoľnite predný kryt uchopením 
za spodnú časť vonkajšieho rámu a 
ťahaním 4 von a potom nahor.

3. Umiestnite predný kryt niekam do 
bezpečia.

4. 4. Prevlečte všetky vodiče do 
inštalačnej skrinke. Skontrolujte, či 
ste zahrnuli nasledujúce:

•  Napájanie (živý a nulový)

•  Vykurovanie (živý a nulový)

•  Podlahový senzor

• Fil Pilote (iba Francúzsko)

5. Vytiahnite vodiče cez inštalačnú skrinku a dokončite 
zapojenie svoriek. 

 L DÔLEŽITÉ
Uistite sa, že sú viacvláknové vodiče úplne 
zasunuté do svorky a pevne utiahnuté. 

Poznámka: V prípade pripojenia viac ako dvoch vykurovacích prvkov bude 
potrebná elektrická prepojovacia skrinka.

NORMÁLNA ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA 
(pozri na schéme)

1. Pripojte k Fil Pilot (F.P.) - používa sa iba vo Francúzsku

2.  Pripojte k elektrickému napájaniu (živý – MAX 240V)

3.  Pripojte k elektrickému napájaniu (nulový – MAX 240V)

4.  Pripojte k ohrievaču(-om) Warmup (nulový – MAX 3600W/16A)

5.  Pripojte k ohrievaču(-om) Warmup (živý – MAX 3600W/16A)

6.  Nepoužíva sa
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7.  Pripojte k 1. vodiču podlahového senzora (farba nie je dôležitá)

8.  Pripojte k 2. vodiču podlahového senzora (farba nie je dôležitá)

MONTÁŽ TERMOSTATU DO INŠTALAČNEJ SKRINKY
1. Zatlačte prebytočný drôt späť do inštalačnej skrinky a vložte zadný modul 

termostatu do inštalačnej skrinky.

2. Vložte upevňovacie skrutky do montážnych otvorov a dotiahnite ich.

3. Uistite sa, že je termostat pred úplným dotiahnutím vyrovnaný.

4. Nasaďte predný kryt termostatu:

• Zarovnajte a nasaďte predný kryt 
na závesy.

• Zatlačte spodnú časť predného 
krytu, aby sa ozvalo “cvaknutie“.

5. Uistite sa, že je predný kryt pevne 
pripevnený

6. IMPORTANTE: Dotiahnite obidve 
upevňovacie skrutky.

Teraz môžete zapnúť termostat a začať s 
procesom programovania.

(NOT USED)
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ÚVOD 
Termostat tempoTM bol navrhnutý s ohľadom na 
jednoduchosť a veľmi intuitívne programovanie.

Vďaka posuvným a jednoduchým otočným 
ovládačom je nastavenie termostatu rýchle a 
jednoduché.

1. Otočný ovládač (Otočte v smere hodinových 
ručičiek pre zvýšenie a proti smeru pre 
zníženie).

2. Hlavné tlačidlo

3. Programový posuvný ovládač (používa sa iba 
počas programovania)

4. Posuvný ovládač režimu

5. Tlačidlo Reset

6. Vymeniteľná batéria CR2032

1
2
3
4

tempoelement
series

TM

exclusively from

SYMBOLIKA 

Za normálnych okolností ukazuje aktuálnu teplotu v miestnosti. Môže to 
byť buď teplota podlahy alebo teplota vzduchu. (pozri ikonu  ). Pri 
nastavovaní naprogramovanej alebo ručnej teploty táto ikona dočasne 
zobrazí nastavenú teplotu.

Počas naprogramovanej prevádzky tento teplomer zobrazí, či je termostat 

nastavený na teplotu “Komfortná“  alebo “Znížená”  . Ikona  sa bude 
zobrazovať, keď bude cieľová teplota nastavená na “Komfortná -1/ -2“. 
(Používa sa iba s Fil Pilote)

8
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Táto ikona  za zobrazuje, keď je zapnuté ohrievanie.

Tieto ikony zobrazujú typ použitej regulácie teploty:

Podlahový senzor:  

Vzduchový senzor: 
Regulátor reg (tento režim by mal byť použitý len v špeciálnych situáciách, 
pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť Warmup).

Tieto ikony zobrazujú režim, v ktorom sa termostat používa
Režim programu spustí naplánovaný program
Manuálny režim bude udržiavať pevnú teplotu
Ochrana proti mrazu nedovolí, aby teplota klesla pod 5°C
Pohotovostný režim

Poznámka:  Keď termostat zobrazuje naraz ikonu manuálnej aj kom-
fortnej teploty, termostat je v manuálnom ovládaní a bude udržiavať 
pevnú teplotu až do ďalšieho naplánovaného programového obdobia.

Tieto ikony zobrazujú, ktorý čas počas dňa bol naprogramovaný

     ráno                   deň                        večer                           noc

V tejto oblasti sa zobrazuje aktuálny čas a deň v týždni

8 Toto sú chybové ikony (pozri časť odstraňovanie porúch) alebo špeciálne 
príkazové ikony:

Fil pilote

Chyba podlahového senzora

Bola dosiahnutá hraničná hodnota prehriatia 

Nie je pripojené sieťové napätie

Batéria je vybitá 



19

PROGRAMOVANIE PROGRAMOVANIE SK

ZAČÍNAME
Ak chcete naprogramovať termostat tempoTM, všetko, čo potrebujete spraviť je 
posunúť Programový posuvný ovládač z hornej polohy do dolnej polohy, vďaka 
čomu budete môcť upravovať program podľa vašich potrieb. Ak sa pomýlite, vráťte 
Programový posuvný ovládač do predchádzajúcej polohy a začnite znova. Ak chcete 
zmeniť hodnotu nastavenia, otočte Otočný ovládač. Stlačením Hlavného tlačidla 
akceptujete hodnotu a posuniete sa na ďalšiu hodnotu, ktorú je potrebné nastaviť. 
Termostat tempoTM má množstvo “nastavení pre inštalačného technika”. Ak bol váš 
termostat nainštalovaný správne a funguje, potom je nepravdepodobné, že budete 
musieť znova vykonať zmenu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti “Nastavenia pre 
inštalačného technika“.

Termostat je možné nastaviť tak, že je programovanie vykonávané pre :
• “všetky dni rovnako“ 
• “dni v týždni a víkend“
• “7 dní“

Ak chcete zmeniť toto nastavenie, prečítajte si časť “nastavenie času/dňa”.

PROGRAMOVANIE TERMOSTATU
Ak chcete naprogramovať termostat, všetko, čo musíte urobiť je posunúť Programový 
posuvný ovládač, ktorý sa nachádza na pravej strane termostatu zhora nadol. Nižšie 
uvedená tabuľka vysvetľuje, čo musíte spraviť v každom kroku.

Nastavenie 
času/dňa

Ak chcete zmeniť aktuálny čas, otočte otočný ovládač. 
Po nastavení času stlačte Hlavné tlačidlo, teraz budete 
môcť nastaviť deň v týždni. Ak chcete nastaviť správny 
deň, otočte otočný ovládač.

Nastavenie 
časovania 1

2
3
4

V akejkoľvek z týchto polôh môžete nastaviť čas 
spustenia na “ráno” (1), ”deň” (2), ”večer” (3) a “noc“ 
(4). Počas ”ranného“ a”večerného“ obdobia bude 
nastavená komfortná teplota a počas ”dňa“ a ”noci“ 
bude nastavená znížená teplota. Pomocou Otočného 
ovládača vyberte čas spustenia a pre posun na ďalší 
deň stlačte Hlavné tlačidlo. Ak podržíte Hlavné tlačidlo 
3 sek., čas spustenia sa skopíruje na nasledujúci deň

Poznámka: Ak chcete nastaviť termostat tak, aby 
udržiaval komfortnú teplotu celý deň a zníženú teplotu 
iba počas noci, nastavte čas začiatku ”dňa“ rovnako ako 
čas začiatku ”večera“.
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Nastavenie 
teplôt  

Tu môžete nastaviť teplotu, ktorá bude použitá pre 
komfortnú a zníženú teplotu.

Hotovo Posunutím Programového posuvného ovládača do 
najnižšej polohy spustite termostat. K ohrievaniu 
nedôjde, ak Programový posuvný ovládač nie je v tejto 
polohe.

VOĽBA VÁŠHO REŽIMU
Termostat môže byť nastavený tak, aby spustil program, udržiaval pevnú teplotu, 
efektívne chránil vašu domácnosť pred mrazom alebo aby bol v pohotovostnom 
režime. Tieto režimy môžete vybrať posunutím Posuvného ovládača režimu v spodnej 
časti termostatu .

Pohotovostný 
režim

Termostat sa nezapne.

Poznámka: Termostat je stále pripojený k elektrickej 
sieti a váš ohrievací systém nie je izolovaný. 

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vždy 
odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Ochrana proti 
mrazu

Termostat nedovolí, aby teplota klesla pod 5ºC.

Manuálny Termostat bude udržiavať pevnú teplotu. Ak chcete 
zmeniť teplotu, jednoducho otočte otočný ovládač.

Automatický V tejto polohe termostat spustí program, ktorý ste 
nastavili.

Ak chcete dočasne upraviť teplotu, jednoducho 
otočte otočný ovládač. Na začiatku ďalšieho 
ohrievacieho obdobia termostat automaticky obnoví 
naprogramovaný plán.
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Tu sú nastavenia, ktoré by mali byť nastavené technikom, ktorý inštaluje termostat a je 
nepravdepodobné, že bude potrebné ich meniť počas životnosti výrobku.

Ak chcete prejsť do režimu nastavení pre inštalačného technika, vyberte termostat 
z montážnej dosky. Podržte stlačené Hlavné tlačidlo a pomocou ostrého predmetu 
stlačte a uvoľnite tlačidlo Reset na zadnej strane termostatu. Po 5 sekundách uvoľnite 
Hlavné tlačidlo na prednej strane termostatu.

V režime nastavení pre inštalačného technika môžete otočením otočného ovládača 
zmeniť váš výber a stlačiť hlavné tlačidlo pre akceptovanie vašich nastavení a 
pokračovanie ďalším krokom. Po dokončení všetkých krokov automaticky opustíte 
režim nastavenia pre inštalačného technika.

Nakonfigurované 
nastavenie

Predvolená 
hodnota Príklad LCD

1 Zmena formátu 
hodín (12/24)

24

  

2 Zmena mernej 
jednotky  (ºC/ºF)

ºC

   

3 Zmena senzora 
použitého na cieľovú 
teplotu (podlahový/
vzduchový/regulátor)

Podlahový    

Poznámka: v režime regulátora bude termostat bežať stanovený počet minút 
v 10-minútových cykloch.

4 Set sensor type 

(NTC10K/NTC12K)

NTC10K
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5 Rozhoduje o tom, či 
termostat používa 
adaptívne učenie 
na predhriatie 
miestnosti podľa 
vášho plánu

ON    

6 Fil Pilote (iba 
Francúzsko)

OFF   

7 Nastavenie 
obmedzenia 
prehriatia, aby bola 
chránená podlaha

30ºC

Maximálne obmedzenia prehriatia

Dlaždice 40ºC / 104ºF

Kameň 40ºC / 104ºF

Drevo / Laminát 28ºC / 86ºF

Koberec 28ºC / 86ºF

Vinyl 28ºC / 86ºF

8 Nastavenie hodnoty 
vyrovnania pre 
kalibráciu čítania 
teploty senzormi 
termostatu

0ºC    
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Chybové správy Riešenie problémov

Termostat 
neriadi teplotu

Uistite sa, že je programový posuvný ovládač v polohe behu 
(najnižší bod) a, že je posuvný ovládač režimu (dole) v manuálnej 
alebo programovej polohe.

Chyba 
podlahového 
senzora

Ak na obrazovke vidíte ikonu chyby podlahového senzora  
alebo  “- -“ znamená to, že termostat nedokáže rozpoznať teplotu 
podlahy. Kontaktujte spoločnosť Warmup.

Prehriatie
Ak sa zobrazuje ikona prehrievania  znamená to, že je vaša 
podlaha príliš horúca a že bolo ohrievanie prerušené. Kontaktujte 
spoločnosť Warmup. 

Batéria je vybitá Ikona vybitej batérie  sa zobrazí, keď je potrebné vymeniť 
batériu. Termostat musí byť pripojený k elektrickej sieti, aby 
mohol fungovať, nie je navrhnutý na používanie s prerušovaným 
zdrojom napájania. Ak batéria nie je nainštalovaná, termostat 
nebude schopný udržať informáciu o čase v prípade straty 
napájania.

Ohrievanie sa 
spustilo príliš 
skoro

Ak sa ohrievanie spustilo príliš skoro, môže to byť preto, že je 
zapnutá funkcia adaptívneho učenia. Táto funkcia umožňuje 
termostatu, aby sa naučil, ako dlho trvá zohriatie, aby bola 
zaistená správna teplota na začiatku komfortného obdobia. Pozri 
časť “nastavenia pre inštalačného technika” v tomto návode.

Nesprávna 
kalibrácia

Termostat nevyžaduje žiadnu kalibráciu, ale ak chcete použiť 
vyrovnanie nastavení teploty, prečítajte si časť “nastavenia pre 
inštalačného technika“.

Bez elektrického 
napájania

Ak za zobrazí ikona nepripojeného napájania  znamená to, že 
termostat nie je pripojený k napájaniu. Skontrolujte, či je logický 
modul termostatu správne nainštalovaný na napájacom module a 
že je pripojené elektrické.

Zobrazuje sa 
režim regulátora  
(reg) 

V tomto režime sa bude termostat zapínať na určený počet minút 
v 10-minútových cykloch. Termostat nebude na riadenie používať 
teplotu. Pre ďalšie podrobnosti kontaktujte spoločnosť Warmup.

Fil Pilote (FP) Iba pre Francúzsko (Kontaktujte spoločnosť Warmup)

“HI“ alebo “LO“ Na termostate sa zobrazuje “HI”, ak okolitá teplota prekročí 50°C a 
“LO”, ak okolitá teplota klesne pod 0°C.



GARANCIA ZÁRUKA

A WARMUP plc garantálja, hogy a termék 
hibáktól mentes, a kivitelezés és a 
felhasznált anyagok normál használatra 
alkalmas, melyre a vásárlás napjától három 
(3) évig garanciát vállal. Ez a garancia nem 
befolyásolja az Ön törvényes jogait.

Warmup plc zaručuje, že tento výrobok 
nebude mať vady v prevedení alebo 
materiálu, pri bežnom používaní a údržbe, 
po dobu troch (3) rokov od dátumu 
zakúpenia spotrebiteľom.

Warmup Magyarország
hu@warmup.com

www.warmup.co.hu

Warmup Slovensko
sk@warmup.com
www.warmup.sk

The world’s best-selling floor heating brand™
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