
C3 RF 
Bezdrôtový termostat 

Charakteristika  

1.Programovateľnosť: Neprogramovateľný 

2.Rozsah zobrazenej teploty: 0°C-40°C 

3.Nastaviteľný teplotný rozsah 5°C-35°C 

4.Presnosť merania teploty +/- 1°C 

5.Teplota odmrazovania +5°C 

6.Napájanie: Alkalická batéria 2x AAA 1,5V 

           RX:230VAC/50HZ 

7.Zaťaženie: 6(2)A, 230V. 

8.Indikátor úrovne batérie: Ikonka  sa ukáže keď je úroveň batérie nižšia než 2,7V 

9.Prúd v pohotovostnom režime: 5uA, Prúd LED podsvietenia  ≤ 4,2mA 

10.Farba podsvietenia: Oranžová/Modrá 

11.Prevádzková frekvencia: 868.35 MHz 

12.Prevádzková vzdialenosť: 50 m na otvorenom teréne 

13.Rozmery: 118x80x26mm (bez uchytu) 

    RX: 86x86x26mm 

 

Aktívny režim 
Režimy sa menia stlačením tlačidla  

Heat (ohrev) a Cool (chladenie): Teplota sa ovláda tlačidlami + a - 

OFF (Ochrana pred mrazom): Ohrev sa spustí, keď teplota v miestnosti klesne pod 7 °C 

 

Nastavenia 
Nastavenie ohrevu: V režime HEAT, stlačte + a - a podržte po dobu 3 sekúnd vstup do nastavenia 

vykurovania (v 0,2~2); Stlačte + alebo - pre nastavenie 

Nastavenie chladenia: V režime COOL, stlačte + a - a podržte na 3 sekundy vstup do nastavenia 

vykurovania (v 0,2~2); Stlačte + alebo - pre nastavenie 

Kalibrácia teploty: V režime OFF, stlačte + a - a podržte na 3 sekundy vstup do nastavenia 

vykurovania (v 0,2~2); Stlačte + alebo - pre nastavenie 

Nastavte požadovanú hodnotu a stlačte tlačidlo  pre potvrdenie. 

 

Reset 
Stlačte tlačidlo RESET na prednom paneli a podržte ho 3 sekundy, čím obnovíte predvolené 

nastavenia od výroby. 

 



Ovládanie prijímača (Stlačte tlačidlo MANUAL na 

prepnutie režimu prijímača) 
1.MANUÁLNY REŽIM: Stlačte tlačidlo MANUAL. Zasvieti sa zelený indikátor (Manuálny režim). 

Relé sa zapína a vypína prepnutím medzi režimami M / A (Zapnutý: svieti červená dióda, Vypnutý: 

červená dióda nesvieti) 

2.AUTOMATICKÝ REŽIM: Opätovne stlačte tlačidlo MANUAL. Zelený indikátor zhasne (Auto. režim). 

Zapínanie a vypínanie bude riadené vysielačom. 

 

Režim učenia 
1.V automatickom režime stlačte tlačidlo M / A na prijímači a držte ho 10 sekúnd, až vstúpite do 

režimu učenia. Zelená kontrolka bude blikať. 

2. Odstráňte zadný kryt vysielača, podržte tlačidlo LEARN na doske plošných spojov a podržte ho na 3 

sekundy. Odstráňte zadný kryt vysielača, podržte tlačidlo LEARN na doske plošných spojov a podržte 

ho na 3 sekundy. Potom termostaty sú v pare a vysielač môže ovládať prijímač zapnutý / vypnutý. 

 

Tlačidlo On / Off na prijímači 
O = OFF (Vypnuté) 

Ak nemusíte používať termostat, jednoducho vypnite prijímač (ľavá stranu prijímača) bez toho, aby 

ste museli odstrániť horný kryt. 

I = ON (Zapnuté) 

Prijímač pracuje normálne 

 

Informácie týkajúce sa likvidácie elektrických a 

elektronických zariadení                                            
Uvedený symbol umiestnený na výrobkoch alebo priloženej dokumentácii 

informuje, že vadné elektrické alebo elektronické zariadenia nemôžu byť vyhodené spolu s domácim 

odpadom. Správny spôsob v prípade zneškodnenia, opätovného použitia alebo recyklácie je 

poskytnúť spotrebič špecializovanému stredisku zberu odpadu, kde to bude bezplatné. Špecifické 

informácie týkajúce sa najbližšieho zberného miesta môžete získať v miestnych orgánoch. 

U niektorých distribútorov sa daný tovar dá zameniť za nový. Nesprávne zneškodnenie odpadu je 

trestné. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záručná karta 
POZOR! Záručný list s platný dokladom o kúpe (faktúra, pokladničný blok) 

 

Záruka je k dispozícii 24 mesiacov po zakúpení, ak sa zakúpený produkt nepoužíva na obchodné účely. V 

prípade nákupu na účely podnikania je záruka poskytnutá na 12 mesiacov. 

 

Karta musí obsahovať dátum predaja a výrobným číslom spolu s podpisom a pečiatkou predávajúceho. 

 

Oprava sa vykoná v súlade s platnými predpismi o záruke platnými v Poľskej republike. 

 

Rozsah záručných služieb zahŕňa odstránenie materiálových chýb alebo iných defektov spôsobených 

výrobcom. 

 

Výmena vybavenia alebo vrátenie peňažnej hotovosti sa môže uskutočniť, ak obchod, kde sa uskutočnil nákup, 

vyjadruje svoj súhlas a keď: 

a) Zariadenie nemá žiadne známky použitia a táto skutočnosť je potvrdená ručiteľom 

b) Záruka nie je možná v zákonom stanovenej lehote 

 

Počas záručnej lehoty nevykonávajte žiadnu zmenu konštrukcie jednotky (to platí aj pre skrátenie pripájacieho 

kábla) bez súhlasu ručiteľa. 

 

Počas záručnej doby prístroj nerozoberajte za rámec inštrukcií. 

 

V opačnom prípade dôjde k zrušeniu záruky. 

 

Okrem záručných podmienok kupujúci nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. 

 

Prístroj musí byť doručený do servisu spolu s: 

a) podrobný opis technického problému 

b)záručným listom 

c)platným dokladom o kúpe 

 

V každom prípade je užívateľ povinný prístroj odstrániť a doručiť ho predajcovi alebo servisnej spoločnosti. 

 

V prípade doručenia zariadenia na opravu používateľom, užívateľ získa od ručiteľa telefonicky pokyny o 

spôsobe doručenia. 

 

V prípade použitia uvedenej prepravnej spoločnosti budú náklady na prepravu uhradené medzi ručiteľom a 

dopravcom. Prepravca je povinný pripraviť zásielku proti možnému poškodeniu pri preprave, zariadenie by 

malo byť zabezpečené proti otrasom naplnením obalu, napr. Novinami, fóliou, polystyrénom. Okrem toho je 

potrebné na šakatuľu umiestniť štítok s informáciou 

(POZOR SKLO) 

 

 

Model zariadenia.................................. 

 

Výrobné číslo......................................... 

 


