
CZ Návod k použití pro termostatickou hlavici Solight DT35 

 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil 

bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto 

přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti 

nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 

koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.  

Vložení a výměna baterií 

1. Otevřete kryt baterií a vložte 2 tužkové alkalické baterie AA LR6. Dodržujte přitom polaritu vyznačenou na dně výrobku. 

2. Baterie by měly fungovat po dobu cca. dvou let. Zobrazí-li se na displeji symbol baterie – zde vložit obrázek -, je třeba 

baterie vyměnit. Veškerá nastavení budou po výměně baterií obnovena. 

Nastavení data a času 

Po vložení baterií se displej rozbliká a zařízení uvede regulační osu do otevřené pozice a rozbliká se údaj pro nastavení roku. 

Otočným kolečkem nastavte rok. Potvrďte tlačítkem „TEMP/PROG“ a nastavte měsíc. Stejným způsobem pokračujte, až dokončíte 

nastavení data a času. Budete-li později chtít nastavení změnit, podržte tlačítko „TEMP/PROG“ po dobu 3 vteřin. 

Montáž na topení 

1. Hlavici lze namontovat na topení bez obav úniku vody. 

2. Sejměte původní hlavici z ventilu na topení. 

3. Na některé ventily je potřeba použít adaptér. V balení jsou dodávány 3 adaptéry. Vyzkoušejte adaptér na ventil a vyberte 

ten správný. 

4. Našroubujte adaptér na termostatickou hlavici, ale nedotahujte. Celé to nasuňte na ventil, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

V případě, že je adaptér vybaven šroubem, cvaknutí se nedostaví. Místo toho dotáhněte šroubek šroubovákem. 

5. Rukou dotáhněte matici tak, aby termostatická hlavice se pevně držela na adaptéru. 

V této sekci doplnit obrázky. 

Tlačítka a displej 

Tuto sekci doplnit až společně s obrázky. 

Nastavení teploty a programu 

Nastavení teploty se řídí podle dvou základních režimů.  

a) Komfort: Signalizovaný symbolem – zde vložit obrázek -. Periody P1 – P2, P3 – P4. 

b) Ekonomický: Signalizovaný symbolem – zde vložit obrázek-. Periody P2 – P3, P4 – P1. 

Poznámka: Režim Komfort je použit v přítomnosti osob v domácnosti. Ekonomický režim je použit v případě, že nikdo není doma 

anebo během spánku. 

Teplota se dále řídí pomocí 10-ti skupin přednastavených programů, které jsou rozděleny na režimy P1, P2, P3 a P4. 

Přednastavené skupiny programů jsou tyto: 

PROGR1 PO – PÁ 

PROGR2 SO – NE 

PROGR3 PO – NE 

PROGR4 PO 

PROGR5 ÚT 

PROGR6 ST 

PROGR7 ČT 

PROGR8 PÁ 

PROGR9 SO 

PROGR10 NE 

 


