
Popis zařízení:

Termostat se vstavaným snímačem, prodlouženým podlahovým snímačem, s  pro-

gramovatelným časovačem a dotekovým ovládáním. Při týdenním cyklu lze nastavit 

časové úseky na každý den s různou teplotou. Spínání a provoz termostatu je možné 

přizpůsobit pomocí širokého výběru funkcí v pokročilých nastaveních. Termostat je 

hlavně určen pro ovládání teploty podlahy pomocí prodlouženého podlahového sní-

mače a orientačně prostoru pomocí iterního snímače. Může řídit podlahové elektrické 

nebo podlahové teplovodní topení.

Termostat má široké využití a pro efektivní a úsporné regulaci teploty elektrického 

podlahového vytápění je třeba nastavit hodnoty pokročilého nastavení dle poža-

davků podlahového topení.

Vstup a výstup z pokročilých nastavení termostatu.

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko “  “ tak dlouho, až se rozbliká “ CLK ” a potom 

tlačítky “  ” a “  ” nastavte blikání “ SET ” a potvrďte tlačítkem “  “. Dostali jste 

se do nastavení výběru snímače (bod číslo 1).

Nastavení časových pásem “ EuE ” :

Pomocí časových pásem víte každý den v týdnu rozdělit na čtyři časová pásma a ka-

ždému z nich přiřadit požadovanou teplotu. Pokud potřebujete mít nastavený každý 

den jinak můžete přistoupit k nastavení přímo. Začnete stejně jako při nastavení 

času. Dlouhým stiskem “  “ se rozsvítí “ SET “ a bliká “ CLK “ stisknutím tlačítka  

“  ” začne v pravém horním rohu blikat “ EuE “ Stisknutím tlačítka “  “ potvrdíte, 

že chcete nastavit časové zóny. Bliká “mon” tlačítkem “  “ potvrdíte nastavení. 

Rozbliká se “  “ ( ráno ). Potvrďte “  “, blikají hodiny, tlačítky “  ” a  “  ” 

nastavte začátek časového pásma a potvrďte “  “ , blikají minuty , tlačítky “  ”  

a “  ” nastavte po 10-ti minutách a potvrďte tlačítkem “  “. Bliká teplota tlačítky  

“  ” a “  ” nastavte teplotu pro tento časový úsek a potvrďte tlačítkem “  “ . 

Bliká “  “ (odchod z domu) potvrďte tlačítkem “  “, rozblikají se hodiny, nastavte 

tlačítky “  ” a “  ” počáteční čas a pokračujte stejným způsobem pro nastavení 

ostatních časových pásem. VŽDY NASTAVTE POUZE ZAČÁTEK ČASOVÉHO PÁS-

MA. KONEC SE NASTAVÍ PO NASTAVENÍ ZAČÁTKU NÁSLEDUJÍCÍHO PÁSMA !!!

1.) Výběr snimače:

K dispozici je pět nastavení. Přednastavená je možnost “00” podlahový snímač. 

Tlačítky “  ” a “  ” vybíráte z možností “00” až “04”. “01” je prostorový vnitřní 

snímač teploty, “02” je kombinace prostorového vnitřního snímače a podlahového 

snímače. “03” je prostorový venkovní čidlo a možnost “04” je kombinace prostoro-

vého venkovního čidla a podlahového snímače. Doporučené možnosti jsou “00” , 

“03” a “04”.

Potvrzením některé možnosti tlačítkem “  “ se přesune k druhému bodu.

2.) Kalibrace prostorového snímače termostatu “ ROOM TEMP ”:

Pokud se termostat nachází v režimu číslo “ 2 “ ROOM TEMP stláčením “  ”  

a  “  ” měníte hodnotu z “ -5.0 “ až na “ 5.0 “ stupňů celsia s přesností 0,5 °C. 

Pomocí přidání nebo ubrání stupňů nastavíte prostorový snímač termostatu s reál-

ně naměřenou teplotou v místnosti. Stiskněte tlačítko “  “, přepnete se na další 

nastavení.

3.) Kalibrace prostorového snímače termostatu “ FLOOR TEMP ”:

Pokud se termostat nachází v režimu číslo “ 3 “ FLOOR TEMP stláčením “  ”  

a  “  ” měníte hodnotu z “ -5.0 “ až na “ 5.0 “ stupňů celsia s přesností 0,5 °C. 

Pomocí přidání nebo ubrání stupňů nastavíte podlahový snímač termostatu s reál-

ně naměřenou teplotou na podlaze. Stiskněte tlačítko “  “, přepnete se na další 

nastavení.

4.) Nastavení teplotního limitu podlahy: 

Tlačítky “  ” a “  ” nastavte maximální teplotu podlahy. Lze ji nastavit v intervalu 

od 20 °C do 50 °C. Teplota je přednastavena na 35 ° C. Stiskněte tlačítko “  “, 

přepnete se na další nastavení. 

5.) Nastavení časových pásem Po-Pá a Po-Ne “EuE” :

V tomto nastavení máte dvě možnosti “00” a “01”. Výběr uskutečníte použitím tlačí-

tek “  ” a “  ” . Při možnosti “00” se bude nastavovat každý den samostatně. Při 

možnosti “01” bude pondělí až pátek stejný a samostatně se bude nastavovat pouze 

sobota a neděle. Stiskněte tlačítko “  “, přepnete se na další nastavení.

6.) Výběr účelu použití termostatu (topení nebo chlazení): 

V tomto nastavení jsou dvě možnosti “00” - topení a “01”- chlazení. Výběr uskuteč-

níte použitím tlačítek “  ” a “  ”. Továrně je nastaveno “00” - topení. Stiskněte 

tlačítko “  “, přepnete se na další nastavení.  

7.) Zapnutí - vypnutí adaptace termostatu: 

V tomto nastavení si můžete vybrat, zda se termostat bude učit a pomocí šířkové 

modulace spínání vám o několik dní zajistí zvolenou teplotu v časových zónách už 

na začátku nastaveného času nebo bude pracovat přesně tak jak jste ho nastavili. 

Továrně je přednastaven na “00” ADAPTATIVE. Výběr uskutočníte tlačítky “  ”  

a  “  ” , v možnosti “01” NO se neučí a ani nepoužívá šířkovou modulaci, tento 

režim podstatně šetří spínací relé termostatu. Stiskněte tlačítko “  “, přepnete se 

na další nastavení.

8.) Výběr provozu (doma - firma): 

V tomto nastavení si máte možnost vybrat princip provozu, při provozu „doma“ se 

použijí čtyři časové zóny a při provozu „firma“ jen dvě časové zóny. Možnosti “Home 

- 00” a “ Office - 01” vyberete tlačítky “  ” a “  ”.

Stiskněte tlačítko “  “, přepnete se na další nastavení.  

9.) Reset všech nastavení: 

V tomto nastavení máte dvě možnosti “00” - ne a “01” - reset. Továrně je nastaveno 

„00“ - ne. Výběr tlačítky  “  ”  a “  ”. Po výběru „00“ a stisknutí tlačítka  “  “ 

ukončíte nastavení. V případě, že si vyberete „01“ - reset a stisknete tlačítko “  “ 

se termostat resetuje do továrních nastavení a přepne se do normálního zapnutého 

stavu.

Denní používání termostatu :

1) Zapnout / vypnout mechanický vypínač na pravé straně displeje. Nahoru vypnutý 

dole zapnutý. Ve vypnutém stavu termostat nereaguje na žádný dotyk v zapnutém 

stavu se rychle zhasíná asi po 18-20 sekundách. K rozsvícení displeje přijde po dotyku 

ve vyznačeném čtverci s ikonkou “  “.

2) Krátce stiskněte tlačítko “  “ termostat se rozsvítí, opětovné krátké stisknutí umož-

ní zvolit druh provozu buď manuální “  ” , automatický “  ” nebo ochranný proti 

zamrznutí “  ” výběr děláte tlačítkem “  ” nebo “  ”. Zatlačte “  “ a nastavený 

režim bude potvrzen. Po výběru manuálního režimu vám termostat nabídne korekci 

teploty. V zapnutém stavu můžete dělat korekci teploty přímo tlačítky “  ” nebo  

“  ” pro dočasnou změnu teploty v automatickém režimu nebo trvalou v režimech 

manuálním a ochranném proti zamrznutí.

3) Stiskněte současně tlačítko “  “ a tlačítko “  ” pokud se termostat nezablokuje. 

Stejným způsobem se termostat odblokuje. V zablokovaném stavu se zobrazí “  “.

Nastavení času a dne v týdnu “ CLK ” : 

V zapnutém stavu stiskněte dlouho “  “ svítí “  ” bliká “ CLK ” stiskněte “  “ 

tlačítkami “  ” a “  ” vyberte den v týdnu “  -  ” (pondělí - neděle). Po-

tvrďte tlačítkem “  “ rozblikají se hodiny. Tlačítky “  ” a “  ” nastavte hodiny 

a potvrďte tlačítkem “  “. Blikají minuty. Stejným způsobem nastavíte i minuty.

Po potvrzení minut tlačítkem “  “ uložíte zvolené parametry a opustíte daný režim 

nastavení. TENTO KROK MŮŽETE VYNECHAT NASTAVÍ SE AUTOMATICKY PO PŘI-

POJENÍ NA WIFI!

POKROČILÉ NASTAVENÍ TERMOSTATU “ SET ”.

Každý den a časové pásmo musí mít přiřazen začátek časového 
pásma a teplotu. V není nastavena úsecích se použije tovární na-
stavení!

 Prodloužený podlahový snímač je nutné umístit do voděodolné chráničky na 

kabel s měděnou koncovkou. Při montáži a umístění snímače do podlahy dodržujte 

pokyny výrobce topných kabelů.

Nastavení termostatu:

Dlouhým stiskem tlačítka “  “ v zapnutém stavu zvolíte SET nastavení. svítí ikonka  

“  ” Vlevo na displeji a bliká ikonka “ CLK “. Stiskem tlačítek “  ” nebo “  ”  

změníte režim, který chcete nastavit: “ EuE ” - programování časových zón a teploty, 

“rEAd “ - procentuální vyjádřené sepnutí v posledním dni, měsíci nebo roku, nebo 

“SET” kde se dají nastavit jednotlivé módy provozu, korekce čidel a systém nasta-

vení termostatu.

Stejným způsobem nastavte i  sobotu a neděli. Ve všech dnech se uplatňují čtyři 

časové úseky.

Pokud jste pokročilých nastaveních použili v bodě 5 nastavení 01 nastavením jed-

noho z pracovních dnů se Vám stejně nastaví všechny pracovní dny a zvlášť nasta-

vujete pouze sobotu a neděli.

Pokud jste si v pokročilých nastaveních zadali v bodě 8 Office budou se na všechny 

dny uplatňovat pouze dvě časová pásma.

Kontrola spínání topení “rEAd”

Tato funkce Vám umožní kontrolu v procentuálním vyjádření jak dlouho bylo topení 

zapnuto během posledního dne, měsíce a roku.

V zapnutém stavu dlouho stiskněte “  “ dokud se nerozbliká “CLK” tlačítky “  ” 

a “  ” nastavte do stavu kdy bliká “rEAd” potvrďte tlačítkem “  “ v pravém horním 

rohu svítí “1” a uprostřed XX% je to údaj posledního dne. Tlačítky “  ” a “  ” 

přepnete údaje na “30” - měsíc nebo “365” rok. 

Samozřejmě, že pokud je termostat nový a nefungoval celý měsíc nebo rok, údaje 

v těchto řádcích budou zkreslené.

NAŠE DOPORUČENÍ:

Nejpřesnější teplotu termostat udrží pokud jej nastavíte v pokro-

čilých nastaveních v  bodě “1” hodnotu na  “00”. Kolísání teploty 

v prostoru je minimální +/- 0,25 - 0,3 ° C.

POKROČILÉ NASTAVENÍ TERMOSTATU SMÍ PROVÁDĚT 
POUZE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA.

Technické údaje

Napětí: 85 - 265VAC  50/60Hz

Spínaný proud: max. 16A / 3680W  (odporová záťež)

Spotřeba: 2W

Rozsah regulace teploty: 5 °C - 40 °C

Limitace teploty podlahy: 20 °C - 50 °C

Spínací diference: ± 1 °C

Provozní teplota: 0 °C - 50 °C

Stupeň krytí: IP 21

Podlahový snímač: 3,0 metre

Typ snímače: odporový, NTC 10kΩ pri 25°C

Uchování dat v paměti: 14 dní

Rozměry Š x V x H: 8,7 x 8,7 x 4,2 cm

Ovládací tlačítka a symboly na termostatu.

Ikony pre čas

Zapnutý ohřev

Procentá

Automat. režim

Změna nahoru

Ikony jednotek

Režim office

Manuální režim

Mrazová pojistka

Dny v týdnu

Provoz

Aktuální teplota

Časové pásmo

Změna dolů

Zapnutí displeje /  
potvrzení

 Ikona               
zablokování

Nastavení

WiFi připojení

1. Oddělte displej od 
rámečku vysunutím ve 
směru šipek. Je nutné 
překonat odpor zajišťo-
vacích západek.

2. Zadní tělo termostatu 
přišroubujte k instalační 
krabici.

 Doporučujeme insta-
lační krabici s hloubkou 
větší než 50 mm.

3. Osaďte displej 
termostatu, dbejte aby 
konektory při montáži do 
sebe zapadly.

Návod k montáži termostatu TH 951.

KLIKKLIK

TH 951(952)wifi
Digitální termostat 
s dotykovým ovládáním.

Návod k obsluze CZ

 Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA :   +420 731 222 398    Po-Pá: 8.00 - 16.00

HA-KL spol. s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
tel./fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196

e-mail: hakl@hakl.sk, web: www.hakl.sk
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SCHÉMA
ZAPOJENÍ

ZAPOJENÍ TERMOSTATU 

K ELEKTRICKÉ SÍTI SMÍ 

PROVÁDĚT POUZE ODBOR-

NĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA!
Odporové snímače,
NTC 10kΩ pri 25°C

POWER
85V - 265V

50Hz - 60Hz

max. 3680 WFLOOR
SENZOR

ROOM
OUT

SENZOR
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