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ALARMY
Pokojový termostat signalizuje tři typy alarmů:
Alarm 1 – na displeji (bliká) ikona
- společně s ikonou
(bez blikání) – oznámení
alarmu teploty z hlavní řídicí jednotky Joker. Dodatečně se zapne zvukový alarm –
zkontrolujte příčinu alarmu na kotli.
Alarm 2 – na displeji bliká ikona
– poškození senzoru/senzorů hlavní řídicí jednotky
Joker.
Alarm 3 – ikona
zobrazená na displeji bez blikání – problém s bezdrátovým spojením
mezi termostatem a řídicí jednotkou Joker. Abyste zjistili, zda je problém v termostatu
nebo řídicí jednotce, musíte zkontrolovat symbol alarmu zobrazený v levém horním rohu
displeje řídicí jednotky Joker a jeho popis v návodu k obsluze.
Vybité baterie signalizuje ikona

– vyměňte baterie.
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Bezdrátový pokojový termostat
k řídicím jednotkám JOKER -RC
Návod k obsluze
a instalaci

POUŽITÍ

OBSAH BALENÍ
* pokojový termostat
* hmoždinky 6 mm – 2 ks
* baterie AAA/LR03 1,5V – 2 ks (schránka uvnitř termostatu)

ZÁRUKA
Společnost TMK sp.j. poskytuje na pokojový termostat záruku v délce 3 let od data
prodeje, maximálně však 4 roky od data výroby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení tohoto návodu k obsluze a všeobecných
zásad pro zacházení s elektronickými přístroji. Společnost TMK sp.j. garantuje, že řídicí
jednotka byla vyrobena řádně, s náležitým důrazem na kvalitu a spolehlivost. Pokud
řídicí jednotka začne vykazovat nespolehlivý chod nebo vznikne závada zaviněná
výrobcem, společnost TMK sp.j. se zavazuje řídicí jednotku opravit nebo vyměnit za
bezvadný kus ve lhůtě max. 14 pracovních dnů od data doručení vadného výrobku
(osobně nebo prostřednictvím pošty). Ze záruky jsou vyloučeny poruchy, které vznikly
zaviněním uživatele a způsobené zejména mechanickým poškozením, vadnou
montáží, působením vlhkosti nebo provozem v rozporu s všeobecnými zásadami pro
zacházení s elektronickými přístroji.
Záruka bude uznána pouze při předložení dokladu o prodeji.

Bezdrátový pokojový termostat pracuje podle časových programů definovaných
v hlavní řídicí jednotce JOKER -RC. Uživatel má možnost měnit nastavení
požadované pokojové teploty v rámci aktuálního časového programu. Pomocí
termostatu lze také sledovat teplotu kotle a měnit nastavení požadované
teploty kotle (nebo natavení požadované teploty za ventilem*) u aktuálního
časového programu. Alarmy kotle a podavače signalizuje blikání příslušného
symbolu a zvukový signál. Pokojový termostat má automatický zámek
dotykových tlačítek – rodičovský zámek.

VNĚJŠÍ VZHLED PANELU a ODEMKNUTÍ
dotyková tlačítka – editace
pokojové teploty a teploty
kotle/za ventilem*

odemknutí termostatu následuje po 3
sekundách od stisknutí a současném
přidržení dvou tlačítek – zmizí ikona

DATUM PRODEJE .........................

dotykové tlačítko – zobrazení teploty kotle a editace nastavení

den, měsíc, rok

DISPLEJ TERMOSTATU
...............................

razítko a podpis prodejce
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aktuální pokojová teplota
ikona vybité baterie
ikona zámku termostatu

..........................
DATUM VÝROBY

ikona zobrazení/editace
teploty a nastavení kotle
ikona denního pásma

ikona alarmových stavů

* Při práci řídicí jednotky Joker se směšovacím ventilem.

ikona nočního pásma
ikona úsporného pásma

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí 3V
, 2xAAA/LR03 1,5V
Rozpětí měření teploty od -10 do +50 °C
Rozpětí nastavení pokojového senzoru 10,0 – 35,0 °C
Signalizace alarmových stavů hlavní řídicí jednotky a termostatu

ZAPNUTÍ TERMOSTATU
Chcete-li zapnout pokojový termostat, musíte odšroubovat vrut na pravém boku, otevřít kryt,
vytáhnout baterie ze vnitřní schránky a odstranit ochrannou fólii. Potom baterie vložte znovu do
schránky tak, abyste dodrželi požadovanou polaritu: „+“ k „+“, a „-“ k „-“.
UPOZORNĚNÍ–jestliže se zařízení nezapne, zkontrolujte, zda jste baterie vložili do schránky správně.

SPÁROVÁNÍ TERMOSTATU S HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKOU
Pokojový termostat čeká po zapnutí po dobu 30 sekund na spárování s řídicí jednotkou Joker.
Pokud uživatel nezapnul spárování (parametr „Spárování sady“ v menu „Pokojový termostat“ v
menu řídicí jednotky Joker – tlačítko [START]), se po uplynutí 30 sekund na termostatu objeví
pokojová teplota a ikona alarmu – nelze navázat radiové spojení. Skutečnost, že nedošlo ke
spárování, signalizuje na pokojovém termostatu trvale rozsvícená ikona alarmu
. Pokud chcete
provést další pokus o spárování, musíte vyjmout baterie ze schránky v termostatu, znovu je do ní
vložit a během 30 sekund v menu „Pokojový termostat“ v řídicí jednotce Joker vybrat parametr
„Spárování sady“ a stisknout tlačítko [START] Na displeji řídicí jednotky Joker se zobrazí informace,
zda spárování proběhlo úspěšně. Při dalším pokusu o spárování lze navíc změnit kanál radiového
spojení – parametr „Spárování sady“ (kanál vyberete otáčením ovládacího kolečka). Jestliže
termostat a hlavní řídicí jednotka nejsou spárovány, řídicí jednotka Joker pracuje jako verze bez
pokojového termostatu.

MONTÁŽ TERMOSTATU NA STĚNĚ
Pokojový termostat musíte umístit na vnitřní stěně, která není vystavena přímému působení slunce,
v místnosti, ve které se obyvatelé domácnosti zdržují nejčastěji. Musíte vybrat místo, kde svobodně
cirkuluje vzduch, ve vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátor, sporák, lednička, televizor), ve výšce
1–1,5 m od podlahy. Termostat připevněte v místě, na kterém je dobré spojení s hlavní řídicí
jednotkou Joker. Nejprve proto připevněte řídicí jednotku Joker na určeném místě u kotle a
zapněte ji do elektrické sítě, pak vyberte místo montáže termostatu na stěně a ujistěte se, že spojení
s řídicí jednotkou Joker nebude rušeno. Pokud spojení mezi řídicí jednotkou Joker a termostatem
není v pořádku, na displeji termostatu bude nepřetržitě rozsvícena ikona alarmu
. V takovém
případě musíte změnit místo montáže termostatu a ujistit se, že spojení s řídicí jednotkou Joker je
bez problémů. Můžete navíc provést další pokus o spárování změnou kanálu rádiového spojení v
menu „Pokojový panel“ v řídicí jednotce Joker. Po výběru místa k montáži termostatu připevněte
zadní část jeho krytu na stěnu pomocí hmoždinek o průměru 6 mm (hmoždinky s vruty jsou součástí
sady). K připevnění slouží otvory zobrazené na následujícím obrázku.

klip

otvory k
připevnění
na stěně

místo na vrut, který
slouží k uzavření
krytu

UPOZORNĚNÍ: technologické otvory – neslouží k montáži

Po připevnění zadní části krytu podle uvedeného obrázku nasaďte zapnutý a předem spárovaný
termostat pomocí klipu na levém boku na část krytu připevněnou ke stěně. Po nasazení panelu
musíte přišroubovat vrut na pravém boku.

ZÁMEK TLAČÍTEK TERMOSTATU
Pokojový termostat má automatický zámek dotykových tlačítek – rodičovský zámek.
Zámek tlačítek je signalizuje symbol v levém dolním rohu displeje. Chcete-li odemknout dotyková
tlačítka, musíte na 3 sekundy stisknout a přidržet současně dvě tlačítka a
. Po odemknutí ikona zmizí.
K novému uzamčení dotykových tlačítek dojde automaticky po 30 sekundách od posledního stisknutí
tlačítka.

PRÁCE TERMOSTATU
Hlavním úkolem pokojového termostatu je měření pokojové teploty a její přenos tohoto údaje do hlavní
řídicí jednotky JOKER -RC.
Podrobný popis spolupráce pokojového termostatu s hlavní řídicí jednotkou je uveden v návodu k
obsluze řídicí jednotky JOKER -RC v kapitole „PROVOZ S BEZDRÁTOVÝM POKOJOVÝM
TERMOSTATEM“.
Pokud je pokojový termostat vypnutý, hlavní řídicí jednotka pracuje jako verze JOKER bez termostatu.

EDITACE POKOJOVÉ TEPLOTY NA TERMOSTATU
Hodnota zobrazená na obrazovce termostatu (bez blikání) zobrazuje aktuální pokojovou teplotu.
Chcete-li změnit nastavení požadované pokojové teploty u aktuálního časového programu, který je na
displeji označený jednou ze tří ikon
, musíte:
- odemknout dotyková tlačítka (postup je uveden výše);
- stisknout tlačítko
nebo
– začne blikat aktuální nastavení požadované pokojové teploty;
- dalším stisknutím
nebo
zvýšíte nebo snížíte nastavení požadované pokojové teploty pro aktuální
časový program;
- jestliže došlo ke změně nastavení teploty, pak bude po 15 sekundách uložena a odeslán do hlavní řídicí
jednotky Joker.
Přístup ke všem hodnotám pokojové teploty a ke všem časovým programům máte z úrovně hlavní řídicí
jednotky Joker.

RYCHLÝ NÁHLED NA TEPLOTU KOTLE
Chcete-li zjistit teplotu kotle bez vypínání rodičovského zámku, musíte stisknout a přidržet tlačítko

– na

displeji se současně zobrazí ikonka kotle
Po 5 sekundách se displej vrátí k zobrazení pokojové teploty.

ZOBRAZENÍ TEPLOTY KOTLE A EDITACE NASTAVENÍ KOTLE
(NEBO EDITACE NASTAVENÍ TEPLOTY ZA VENTILEM*)
Potřebujete-li zjistit aktuální teplotu kotle, stiskněte po předchozím odblokování dotykových tlačítek
tlačítko
. V tomto okamžiku bude na panelu po dobu 15 sekund zobrazena aktuální teplota kotle – na
obrazovce je současně zobrazena ikona kotle
Chcete-li změnit nastavení požadované teploty kotle (nebo nastavení požadované teploty za ventilem*) v
aktuálním časovém programu označený na displeji jednou ze tří ikon
, musíte během
zobrazení aktuální teploty kotle:
stisknout tlačítko
nebo
– začne blikat aktuální nastavení požadované teploty kotle –
zároveň bude zobrazena ikona kotle ;
dalším stisknutím
nebo
zvýšíte nebo snížíte nastavení požadované
teploty kotle v aktuálním časovém programu;
jestliže došlo ke změně nastavení teploty, pak bude po 15 sekundách uložena a odeslán do
hlavní řídicí jednotky Joker.
UPOZORNĚNÍ – Během editace nastavení nejsou ikony alarmu
zobrazeny.
Potřebujete-li zobrazit číslo verze programu, stiskněte a současně přidržte na uzamčeném panelu
všechna tři tlačítka (po dobu 5 sekund).
* Při práci řídicí jednotky Joker se směšovacím ventilem. Popis editace nastavení požadované teploty za
ventilem v aktuálním časovém programu se nachází v návodu k obsluze řídicí jednotky JOKER DS2PZRC/DS2PM-RC v kapitole „PROVOZ S BEZDRÁTOVÝM POKOJOVÝM TERMOSTATEM“.

