
Pro vlastní instalaci jednotky zvolte vhodné místo v blízkosti zdroje tepla,  
který bude jednotka ovládat. Jednotku umístěte ve vzdálenosti nejméně 
30 cm od jakýchkoliv kovových objektů, včetně vestavěných rozvodných 
skříní a krytu kotle. 

1    Připojte kabely ke 
spínací jednotce 2    Zapněte a 

proveďte test 3    Na termostatu 
nastavte vhodný 
program

Instalace bezdrátové spínací jednotky1

A)   Na instalační krabici  
- zadní přívod kabelů 
Otevřete kryt svorkovnice pro přístup 
ke kabelům a upevňovacím šroubům 
instalační krabice.

B)   Na zeď - vedení kabelů po stěně 
Pro zajištění kabelů proti posunu 
použijte kabelové příchytky.

C)   Uzavřete vrchní kryt 
Nasaďte horní kryt 
na závěsy stěnové 
konzole, zavřete  
a zajistěte šroubem.

Bezdrátová
komunikace
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Stručná úvodní instalační příručka
Kompatibilní se zdroji tepla ovládanými bezpotenciálním 
kontaktem (24 / 230 V) včetně OpenTherm®, jako jsou 
plynové a elektrické kotle. Vhodný také pro spínání 
zónových ventilů, oběhových čerpadel a pod.

Instalace ve 3 krocích...
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Běžný kotel

Spínání zátěže (230V) Chladící zařízení (230V)

Dvoucestný zónový ventil

A)   První zapnutí termostatu 
Odstraňte izolační pásku u krytu baterií 
a termostat nacvakněte na stěnovou 
konzolu nebo umístěte do stojánku. 
Pro termostat zvolte vhodné místo tak, 
aby na něj nepůsobil průvan, přímé 
sluneční světlo a jiné zdroje tepla.

B)   První základní nastavení: 
Zde nastavte pomocí tlačítek + a - 
jazyk, formát zobrazení času, aktuální 
datum a čas, typ časového programu 
(7/1 nebo 5+2). Každé nastavení 
potvrďte stiskem .

C)   Zapněte topný systém (kotel)  
a napájení spínací jednotky 
Proveďte rychlou zkoušku dle 
návodu níže, abyste zjistili, zda 
spínací jednotka zapne kotel.

Po zapnutí by
měla  LED 
dioda svítit 
ZELENĚ.

První zapnutí a otestování2

Jedním stiskem tlačítka manuálního 
ovládání zkontrolujte, zda dojde  
k zapnutí zdroje tepla. LED dioda  
v tlačítku bude svítit ZELENĚ. Dalším 
stiskem tlačítka zdroj tepla vypnete. 
LED dioda v tlačítku ZHASNE.

  Termostat a spínací jednotka v tomto 
balení jsou již spárovány z výroby.
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T4R 
Bezdrátový programovatelný termostat

Instalaci musí provádět 
pouze kvalifikovaná osoba.
K zajištění bezpečnosti je před 
manipulací s kabely nutné 
vypnout hlavní přívod 
elektrické energie.

Zabránění zkratu způsobeného 
neizolovaným vodičem
•   Při použití vícežilových kabelů: Odstraňte 

jen tolik vnější izolace, abyste mohli jádro 
kabelu bezpečně upevnit ke svorkovnici.

•  Při použití jednožilových kabelů: Upevněte 
je k sobě pomocí kabelové svorky, a to co 
nejblíže ke svorkovnici.

Spínací jednotka Spínací jednotka

5(3)A

Běžný kotel

Oběhové čerpadlo Chladící zařízení

V4043  
zónový ventil

Spínací jednotkaNapříklad 
oběhové 
čerpadlo.

Spínací jednotka



Parametry
Označení Popis Možnosti nastavení (výchozí = tučně)

1:LA Jazyk 1 – BG, 2 – CZ, 3 – HU, 4 – PL, 5 – RO, 6 – SK, 7 – TR

2:CR Počet cyklů za hodinu (cph) 3, 6, 9,12

3:OT Minimální čas sepnutí 1 - 5 (min) (pro olejový kotel nastavte na 4 min)

4:LL Minimální nastavitelná teplota 5 - 21 (°C)

5:UL Maximální nastavitelná teplota 21 - 35 (°C)

6:SO Volba časových programů 1 = 7  denní (rozdílné nastavení 
pro každý den v týdnu)

2 =  5 + 2 dny (pracovní dny + víkend)
3 = 1 denní (všechny dny stejné)

7:NP Počet teplotních změn denně 4 nebo 6

9:LC Fail Safe –bezpečnostní 
funkce při ztrátě radiového 
signálu

0 = Kotel vypnut, 
1 =  Kotel pracuje v režimu 20% 

zapnut / 80% vypnut

10:BL Podsvícení displeje 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto 
(pouze při stisku kláves)

11:CL Formát času 0 = 24 hodinový,, 1 = 12 hodinový AM/PM

12:DS Přepínání zimní/letní čas 0 = vypnuto, 1 = Automaticky

13:TO Kalibrace snímače teploty +/-3 °C

15:SD Obnovit výchozí nastavení
programu

0, 1 = resetování

16:FS Reset do továrního nastavení 0, 1 = resetování

17:OP Optimalizace 0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto 

19 HC Přepínání režimu
topení / chlazení

0 = Vypnuto, 1 = Zapnuto

Postup pro opětovné spárování termostatu 
a spínací jednotky
Termostat a spínací jednotka v této sadě jsou spárovány již z výroby. Postupujte 
podle těchto pokynů, pouze pokud je nutné provést nové spárování. Pro vstup do 
menu párování stiskněte a podržte tlačítka  a  do té doby než se displej změní 
(cca 3 vteřiny), a pak postupujte podle bodů A) až C) jak je zobrazeno výše, pro 
přístup k parametrům párování. Při párování dodržujte minimální vzdálenost mezi 
zařízeními 1m.

A)   Vymazání párování na spínací jednotce: 
Stiskněte a podržte resetovací tlačítko viz. obrázek, 
(například kancelářskou sponkou) po dobu 3 sekund.

B)   Aktivace párovacího režimu na spínací jednotce: 
Stiskněte ovládací tlačítko  po dobu 
3 sekund. Dioda v tlačítku se rozsvítí 
oranžově a po 3 vteřinách začně LED  oranžově blikat.

C)   Vymazání párování na termostatu: 
Nastavte parametr 14 C (Vymazání dat párovaní) na hodnotu „1“ a stiskněte .

D)   Nastavení termostatu do párovacího režimu: 
Nastavte parametr 14 A (Párovací režim) na hodnotu „1“ a stiskněte .

Pokud bylo párování úspěšné rozsvítí se LED dioda  na spínací 
jednotce ZELENĚ a na termostatu se zobrazí ikona .

Odstraňování poruch
Porucha Co by to mohlo znamenat... Jak to vyřešit...

Displej termostatu
nezobrazuje žádné
hodnoty.

Baterie jsou vybité nebo špatně 
vložené, popřípadě nebyl 
odstraněn jejich ochranný 
obal / izolační pásek.

Sejměte termostat ze stěnové konzole 
a zkontrolujte vložené baterie, pokud 
je to nutné proveďte jejich výměnu.

Displej zobrazuje =   Baterie jsou téměř vybité. Sejměte termostat z konzole a 
proveďte výměnu baterií.

Displej zobrazuje =   Vadný snímač teploty. Je nutné provést výměnu 
termostatu za nový.

Displej termostatu
ukazuje požadavek na
vytápění  , ke
spuštění kotle však
nedošlo.

Teplota kotlové vody je již 
na požadované hodnotě.

Normální situace – počkejte na 
pokles teploty kotlové vody.

Vadná kabeláž. Zkontrolujte zapojení kabelů na 
svorkovnicích spínací jednotky a kotle.

Displej termostatu ukazuje 
   a LED  na

spínací jednotce bliká
ČERVENĚ

Ztráta bezdrátového
spojení mezi termostatem
a spínací jednotkou.

Přesuňte termostat blíže ke 
spínací jednotce, nebo na místo 
kde je signál dostatečně silný.

Displej termostatu ukazuje 
   a LED  na

spínací jednotce nesvítí

Termostat a spínací
jednotka nejsou
spárovány.

Postupujte dle návodu a zařízení  
znovu spárujte.

LED na spínací jednotce 
 bliká ORANŽOVĚ

Spínací jednotka je
v párovacím režimu.

Počkejte na ukončení párovacího režimu 
(cca 3 min) nebo spárujte s termostatem.

Nastavení systému3
Podrobné nastavení termostatu 
a topného systému lze provést 
v rozšířené nabídce. Stiskněte a 
zároveň podržte tlačítka  a , 
do té doby než se změní zobrazení 
na displeji (cca. 3 vteřiny).

A)   Pro navigaci v seznamu parametrů 
používejte tlačítka  a  

B)   Pro změnu parametrů 
používejte tlačítka  a 

C)   Stiskněte tlačítko  pro uložení  
změn (nebo tlačítko  pro 
zrušení požadavku)

D)   Stiskněte tlačítko  pro 
opuštění rozšířené nabídky 
a pro uložení změn

Číslo 
parametru

Hodnota 
parametru

Stiskněte 
na 3 sec. 
pro 
vymazání 
párování

Odpovídá požadavkům na ochranu dle následujících směrnic:  
EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, R.E.D: 2014/53/EU  
Pittway Sarl tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu T4H700RF2053 jsou v souladu se směrnicí 
2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
https://hwllhome.co/DoC

ErP třída VI (+4%), (EU) 811/2013
Kategorie příjímače 2
Frekvenční rozsah:  868–868.6MHz 

(868.3MHz)
Max. výkon: 25mW

WEEE Nařízení 2012/19/EU o odpadních elektrických  
a elektronických zařízeních
Po skončení životnosti zlikvidujte obal a produkt  
v odpovídajícím recyklačním středisku. Nevyhazujte výrobek 
do běžného domácího odpadu. Produkt nespalujte.

Označení Popis Možnosti nastavení (výchozí = tučně)

14:A Párovací režim pro rádiovou komunikaci 0, 1 = Vstup do režimu párování

14:B Test síly signálu rádiové komunikace 0, 1 = Provedení testu signálu

14:C Vymazání párovaní rádiové komunikace 0, 1 = Vymazání dat párování
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Kompatibilita s OpenTherm®  
Kompatibilita s kotli Open Therm® se týká pouze spínací reléové jednotky. Termostat 
bude normálně řídit potřebu tepla, ale na displeji se nebudou zobrazovat konkrétní 
OpenTherm® data z kotle. Pro zobrazení konkrétních dat na kotli postupujte dle 
manuálu výrobce kotle.

ErP Class


