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Elektronický regulátor teploty

typ TH-810T
NÁVOD K OBSLUZE

Elektronický regulátor teploty je určen k ovládání elektrických tepelných případně
klimatizačních spotřebičů v závislosti na nastavené teplotě a skutečné teplotě prostoru.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní instrukce uvedené v této kapitole vycházejí nejen z požadavků
harmonizovaných norem a směrnic ES, ale mají na zřeteli obecnou bezpečnost výrobků
a vycházejí z praktických zkušeností chování uživatelů. Analogické či částečně odchylné
informace, které se mohou z různých důvodů vyskytnout v dalších kapitolách návodu,
vnímejte prosím jako druhotné a vždy se řiďte upozorněními uvedenými v této kapitole!

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze,
prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte.

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
Regulátor je nutné připojit do správně zapojené a uzemněné zásuvky dle ČSN!

- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozenou napájecí vidlici, pokud nepracuje
správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič
do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

- Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné
osoby!

- Regulátor nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nečistěte pod tekoucí
vodou!

- Používejte pouze v interiéru a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič není určen pro použití v prostředí vlhkém, mokrém a v prostředí

s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Vyvarujte se extrémních teplot, nárazů a vibrací.
- Doporučený rozsah okolní teploty je od 10 °C do 40 °C.
- Nesmí se používat v bezprostřední blízkosti vany, sprchy či bazénu.
– Nikdy nevsunujte prsty a jiné předměty (např. šroubovák, jehlice apod.) do otvorů

zásuvky napájení.
- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch regulátoru (např. pomocí

samolepicí tapety, fólie, apod.)!
- Nepoužívejte v zapojení na prodlužovacím síťovém přívodu.
- Nezapojujte tento regulátor do jiného spínače.
- Nezapojujte jiné zařízení, vykonávající mechanický pohyb, přímo do regulátoru.

Ventilátor nebo jiná zařízení s nekrytými částmi by neměly být ponechány bez dozoru
a doporučuje se, aby tyto typy zařízení nebyly zapojeny přes časový spínač.

- Nedemontujte regulátor. Oprava smí být prováděna pouze výrobcem nebo jeho
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo úrazu
el. proudem nebo požáru.

- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán
v tomto návodu!



- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. poranění, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič
v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. UVEDENÍ DO PROVOZU
Regulátor vyjměte z obalu
a zastrčte do zásuvky.
Na displeji se po dobu
3 sekund zobrazí
všechny znaky a poté
se zobrazí skutečná
teplota prostoru (RM)
a symbol vločky.
Pokud se uvedené údaje nezobrazí, nebo se
zobrazí nesmyslné údaje, stiskněte tlačítko
“RESET“.

POZOR – při delším skladování regulátoru může dojít k samovolnému vybití
vestavěné baterie, což je signalizováno na displeji blikáním údaje “Lo“
a regulátor nebude pracovat správně.

Pro oživení baterie ponechte spotřebič zapojený v zásuvce po dobu min. 12 hodin.

III. POKYNY K OBSLUZE
Aby regulátor pracoval správně je nutné před prvním připojením spotřebiče provést
nastavení následujících parametrů.

1. Nastavení režimu (topení/chlazení)
Při prvním zapojení do zásuvky je regulátor nastaven na režim “chlazení“ (symbol vločky
uprostřed horní části displeje).
Pro přepnutí do režimu “topení“ stiskněte současně tlačítka “ZAP/VYP“ a “NAHORU“ po
dobu 3 sekund (zobrazí se symbol plamínku). Pro další změnu tento postup opakujte.

2. Nastavení formátu zobrazované teploty (°C/°F)
Při prvním zapojení do zásuvky je regulátor nastaven na “°C“, symbol je zobrazen vpravo
od teploty prostoru (RM).
Pro přepnutí na “°F“ stiskněte současně tlačítka “NAHORU“ a “DOLŮ“ po dobu
3 sekund. Pro další změnu tento postup opakujte.

Pozor – nastavení dle bodu 1. a 2. lze
provádět pouze při vypnutém
regulátoru (nesvítí kontrolka).

Vypnutí nebo zapnutí se provede
stisknutím tlačítka “ZAP/VYP“



3. Nastavení požadované teploty
Požadovaná teplota se zobrazuje při zapnutém regulátoru v pravé části displeje pod
nápisem “SET“.
Při prvním zapnutí je přednastaven tento údaj na 20 °C.
Změna požadované teploty se provede opakovaným stisknutím tlačítka “NAHORU“ nebo
“DOLŮ“.
Požadovanou teplotu lze měnit v rozsahu 5 °C až 30 °C, minimální krok je 1 °C.

4. Připojení ovládaného spotřebiče a funkce regulátoru
Vidlici spotřebiče, který chcete ovládat, zastrčte do zásuvky regulátoru, regulátor zapněte
tlačítkem “ZAP/VYP“ a nastavte požadovanou teplotu.

- Režim “topení“
Pokud je nastavená teplota “SET“ nižší než skutečná teplota
prostoru “RM“, svítí červená konrolka, na displeji není zobrazen
symbol plamínku a připojený spotřebič je vypnut.
Pokud je nastavená teplota “SET“ vyšší než skutečná teplota
prostoru “RM“, rozsvítí se zelená kontrolka, na displeji se zobrazí
symbol plamínku a připojený spotřebič je zapnut.

- Režim “chlazení“
Pokud je nastavená teplota “SET“ vyšší než skutečná teplota
prostoru “RM“, svítí červená konrolka, na displeji není zobrazen
symbol vločky a připojený spotřebič je vypnut.
Pokud je nastavená teplota “SET“ nižší než skutečná teplota
prostoru “RM“, rozsvítí se zelená kontrolka, na displeji se zobrazí
symbol vločky a připojený spotřebič je zapnut.

POZOR
- k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče nedojde, pokud je rozdíl mezi skutečnou

a nastavenou teplotou menší než 1 °C
– při změně nastavené teploty nedojde k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče okamžitě,

ale je nastavena prodleva cca 1 – 3 minuty.

IV. ÚDRŽBA
Před každou údržbou regulátor vypněte a odpojte od elektrické sítě vytažením
z el. zásuvky!
Nepoužívejte drsné a agresivní chemické čisticí prostředky! Provádějte pouze
povrchovou údržbu (setřete prach apod.). Pro odstranění zašlého prachu nebo jiné
nečistoty použijte měkký vlhký hadřík. Při čištění netlačte na krycí sklo displeje.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!

V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné



likvidace výrobku jej odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

VI. TECHNICKÁ DATA
Jmenovité napětí 230 V/50 Hz
Zátěž (maximální) 16A 3680 W – odporová zátěž

2A 460 W – indukční zátěž
Rozsah měření teploty od -10 °C do +70 °C
Perioda měření 10 sekund
Rozsah regulace teploty od +5 °C do +30 °C
Přesnost �1 °C

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě dovozcem: Amicus SK s.r.o.
Koreszkova 9
909 01 Skalica

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku,
si výrobce vyhrazuje.

DO NOT IMMERSE IN WATER – Neponořovat do vody
DO NOT COVER – Nezakrývat
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

Případné reklamace zasílejte na adresu:
Backer Elektro CZ a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Česká republika.

Země původu: Čína
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Záruční doba
Záručná lehota

Typ
Typ
Série (výrobní číslo)
Séria (výrobné číslo)

Napětí
Napätie

Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu

Datum prodeje Razítko prodejce a podpis
Dátum predaja Pečiatka predajcu a podpis

měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Z Á R U Č N Í L I S T
Z Á R U Č N Ý L I S T

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.

Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou
dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho
bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu. Na vady způsobené nesprávným
používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záručních opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny
výrobku, nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň
„Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku.“ BEZ DATA PRODEJE, RAZÍTKA PRODEJCE A
MONTÁŽNÍ FIRMY JE ZÁRUČNÍ LIST NEPLATNÝ A OPRAVA V ZÁRUCE NEBUDE PROVEDENA!

Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú
záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, že ho bude
spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené
nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené v návode
na obsluhu. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.
V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka.
Tento záručný list je zároveň “Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”. BEZ DÁTUMU PREDAJA,
PEČIATKY PREDÁVAJÚCEHO A MONTÁŽNEJ FIRMY JE ZÁRUČNÝ LIST NEPLATNÝ A OPRAVA
V ZÁRUKE NEBUDE VYKONANÁ!

Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.


