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1. Úvod

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný termostat COИИECT.

Umožní vám presne regulovať teplotu v miestnosti a vďaka pripojeniu Wi-Fi je možné 
diaľkovo ovládať prostredníctvom na to určenej aplikácie.

Táto príručka je určená pre inštalatérov a koncových používateľov.

Hlavnou súčasťou systému je programovateľný termostat, ktorý dokáže riadiť časové 
programy nastavené aplikáciou APP, merať teplotu zóny a posielať príkazy zapínania a 
vypínania do jednotky diaľkového ovládania pripojenej priamo ku kotlu.

2. Všeobecné bezpečnostné pravidlá

• Pozorne si prečítajte pokyny v tejto príručke • Po inštalácii informujte používateľa o 
funkciách zariadenia. Príručka sa musí starostlivo uschovať ako neoddeliteľná súčasť 
produktu a následne použiť pre budúce použitie.

• Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými pred-
pismi a pokynmi výrobcu. Na utesnených kontrolných častiach nevykonávajte žiadnu 
činnosť.  • Pred čistením odpojte prívod elektrickej energie. • Zariadenie neumiestňujte 
do blízkosti zdrojov tepla. • Držte mimo dosahu detí

3. Kontrolná trieda podľa predpisov ErP

S odkazom na príslušné nariadenie (EÚ) č. 811/2013 sa údaje uvedené v tabuľke 
môžu použiť na dokončenie označenia vykurovacích telies.
Možné kombinácie s COИИECT, súvisiace konfiguračné triedy a energetický príspe-
vok do systému.
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Typ kotla COИИECT Trieda a 
príspevok

Kotol s pevnou výstupnou 
teplotou (On-Off) On-Off typ I = 1%

Kotol s variabilnou výs-
tupnou teplotou
(ovládanie cez 
OpenTherm)

Spojenie prostredníctvom komunikačnej zbernice. Nastavená 
hodnota výstupu vypočítaná podľa teploty miestnosti V = 3%

Spojenie prostredníctvom komunikačnej zbernice. 
Nastavená hodnota výstupu vypočítaná podľa teploty 
miestnosti a vonkajšej teploty-

VI = 4%

Spojenie prostredníctvom komunikačnej zbernice. Nastavená 
hodnota výstupu vypočítaná podľa najmenej 3 rôznych 
okolitých teplôt (vyžadujú sa najmenej 3 termostaty a 3 
zónové ventily)

VIII = 5%

4. Pre inštalatéra

4.1 Obsah balenia
Krabica obsahuje nasledujúce časti:

Vysielač - programoveteľný 
termostat

Prijímač
Manuál
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USB kábel Elektrické napájanie AAA batérie

Držiak termostatu Príslušenstvo

4.2  Inštalácia prijímača

UPOZORNENIE: Z dôvodu ochrany zariadenia pred zapojením odpojte napájanie z 
kotla. Túto operáciu musí vykonať kvalifikovaný personál.
Prijímač môže pracovať s protokolom OpenTherm alebo s kontaktom On-Off.

Obojstranne lepiace 
pásiky - 2 ks
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Na umiestnenie prijímača do najlepšej polohy podľa kvality povrchu použite magnetickú 
platňu alebo obojstrannú pásku (dodáva sa s príslušenstvom) alebo ich pomocou 
skrutiek pripevnite priamo na stenu.
Prijímač - brána musí byť nainštalovaný vo vnútri budovy a nemal by byť tienený
kovovými krytmi.
OpenTherm	 možnosť napojenia	 (a	 Obr.	 1): spojte dva terminály prijímača s 
označením OT-Bus na kotol, ktorý podporuje protokol OpenTherm. V takom prípade je k 
dispozícii viac informácií o stave kotla (pozri „5.7.1 Základné činnosti“ na strane 49).
On-Off	možnosť napojenia	(B	Obr.	1): spojte dva terminály prijímača s označením 
ON / OFF na kotly, ktoré nemajú komunikačný protokol OpenTherm.
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Obr. 1Po napojení LED bliká.
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4.3 Inštalácia temostatu
Oddeľte termostat od zadnej strany Obr. 2.
Zaistite zadnú stranu pomocou dodaných skrutiek Obr. 3.
V prípade termostatu pripojeného priamo na kotol cez kábel alebo na zónový ventil 
musia byť káble pripojené v príslušnom konektore Obr. 4.
Vložte dve 1,5 V batérie AAA Obr. 5.
Pripojte naspäť vrchnú stranu termostatu Obr. 6.

�

�

fig.	2	 fig.	3	

fig.	4	 fig.	5	 fig.	6	
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4.4  Držiak termostatu

7

4.3 Installazione termostato
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5. Pre užívateľa

5.1 Tlačidlá a ikony
Nižšie je uvedený popis symbolov na displeji a význam tlačidiel.

fig.	8	
Ikona Popis

Vykurovanie

TUV (teplá voda)

Plameň

Termostat vypnutý

Automatický režim

Manuálny režim
Režim dovolenka

Ikona Popis
Bezdrôtové prip. s prijímačom

WiFi

Slabá batéria                     

Čas a teplota
Režim/uložiť/exit
Zvýšiť
Znížiť
Nastaviť/Potvrdiť
LED tlačidlo
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Batéria: Ikona na obrazovke sa aktivuje, keď je batéria takmer vybitá.
Plameň

» Ak je termostat pripojený k zapnutému kotlu, ikona označuje stav požiadavky.
» Ikona termostatu pripojeného ku kotlu cez OpenTherm indikuje stav horáka.
Pozn: Pri prvej aktivácii sa termostat nakonfiguruje automaticky v režime pripo-
jenia Zap / Vyp.

Po pripojení termostatu a WiFi prijímača k bezdrôtovej sieti sa termostat automat-
icky prepne do režimu RF Zap./Vyp.

Ak je prijímač WiFi pripojený ku kotlu cez OpenTherm, termostat sa automaticky 
prepne do režimu RF OpenTherm.

Ak bol termostat nakonfigurovaný ako RF (zapnutý / vypnutý alebo OpenTherm),
automaticky sa neprepne do režimu zapnutia / vypnutia. To je možné vykonať 
iba vybratím a vložením batérií.

TUV: v manuálnom alebo automatickom režime ikona označuje, že je kotol aktívny.
Pozn.: TIkona je k dispozícii iba v prípade RF spojenia s OpenTherm

Vykurovanie: ikona indikuje, že kúrenie je aktívne.
Pozn.: Ikona je k dispozícii iba v prípade RF spojenia s OpenTherm.

Teplota: zobrazuje sa teplota miestnosti alebo chyby:
E82: Chyba RF komunikácie

E83: Chyba komunikácie OpenTherm
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5.2 funkčný diagram

Domáca 
WiFi

Obr. 9
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5.3  Konfigurácia systému
• Stiahnite si aplikáciu (CONNECT) priamo z App Store svojho zariadenia alebo pomo-
cou aplikácie a kódu QR na vonkajšej strane obalu.

• Po inštalácii si vytvorte účet.

5.3.1 Vytvorenie účtu
• Uistite sa, že vaše zariadenie SMARTPHONE / TABLET je pripojené k sieti Wi-Fi.
• Otvorte vyhradenú aplikáciu a kliknite na “Register “ - “Registrovať“”.
• Zadajte požadované údaje a stlačte overenie kódu (code verification) .
• Ak chcete potvrdiť registráciu, zadajte kód prijatý e-mailom predtým zadaným. Ak 
chcete spravovať kotol od viacerých používateľov, zadajte pomocou rovnakého účtu.

5.4 rf	konfigurácia	(Prijímač	-	Termostat)
Pre nadviazanie RF spojenia medzi termostatom a prijímačom, postupujte takto:
• Stlačte tlačidlo LED prijímača, kým nezačne blikať načerveno (na 7 sekúnd).
• Na termostate zatlačte tlačidlo „set“ ” pokiaľ nezačne na displeji blikať čas.

• Tlačidlom prejdite na  a zatlačte set” ”.

• Keď sa zobrazí správa „r0X“, spojenie bolo nadviazané. Znova stlačte set

Pozn: Výmena údajov medzi termostatom a prijímačom nastane do 2 minút.
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5.5 Wi-fi	konfigurácia	(Prijímač-router)
Pripojte sa so svojím zariadením Smartphone / Tablet k miestnej sieti Wi-Fi.
Metóda 1
• Kliknite na „+“ a zadajte heslo miestnej siete
• Zatlačte
• V prijímači krátko stlačte tlačidlo WPS pomocou určeného nástroja
• Zatlačte
• Postupujte podľa pokynov aplikácie.

Ak bol postup neúspešný: 

• Skontrolujte pripojenie WiFi mobilného zariadenia (konfigurácia sa musí vykonať 
pomocou WiFi)

• Skontrolujte router, reštartujte mobilné zariadenie a zopakujte postup (metóda 1)

Ak postup podľa metódy 1 nebol úspešný, pokračujte podľa metódy 2.
Metóda 2
•  V aplikácii a zadajte prihlasovacie meno • V prijímači stlačte tlačidlo WPS 

(najmenej na 7 sekúnd) pomocou vyhradeného nástroja, pokiaľ LED dióda  
nesvieti načerveno • Vyberte Wi-Fi na smartfóne / tablete „Easylink_XXXXX“ 
(ignorujte zákaz internetového pripojenia)

•  Premenujte sieť SSID „Easylink_XXXXX“ podľa miestnej a zadajte heslo
• Skontrolujte či je pripojenie aktívne
• Zatlačte
• Postupujte podľa pokynov aplikácie
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5.6  aplikácia	COИИECT
Na hlavnej obrazovke stlačte pre prístup k ovlá-
daniu jedného z nakonfigurovaných kotlov

Obr. 10 - Hlavná obrazovka

Na nasledujúcej obrazovke stlačte A, aby ste 
nastavili reguláciu teploty miestnosti, alebo 
stlačte B, aby ste zobrazili stav kotla.

           Obr.	11	 
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Do diaľkového časového ovláda-
nia (Termostatu) vstúpite kliknutím 
na ikonu podľa Obr. 12.

Obr.	12	-	Diaľkové časové ovládanie

Možné prevádzkové režimy:

Manuálny režim                

Programovací režim - časovanie

Režim dovolenka

Termostat vypnutý

Obr.	13	-	Prevádzkové režimy



14 SK cod. 3541S180  -  Rev. 05  -  10/2019

Na tejto obrazovke je možné zobraziť stav kotla, ak je pripojený pomocou protokolu 
OpenTherm. Ak je kotol pripojený k izbovému termostatu ako ON/OFF, nezobrazia sa 
žiadne informácie.

Obr.	14	-	Pripojenie s	OpenTherm

Obr.	15	- Pripojenie ako 
termostat ON/OFF
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5.6.1 Ručný režim
V tomto režime je možné nastaviť želanú teplotu miestnosti.

Obr.	16	
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5.6.2 Týždenný programovací režim
V tomto režime je možné nastaviť požadovanú teplotu v rôznych časových úsekoch 
všetkých dní v týždni.
Stlačenie na mieste zobrazenom podľa obr. 17.

Obr.	17	
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K dispozícii sú 3 úrovne teploty: T3 (level KOMFORT), T2 (level ECO) a T1 (level OCHRANA 
PROTI MRAZU - nemeniteľné prostredníctvom APP, ale iba pomocou diaľkového ovládača 
časovača). Na nastavenie teploty úrovní T2 a T3 postupujte podľa postupu:

Obr.	18	 Obr.	19	
Nastavte teploty a potvrďte.

Obr.	20	Nastavenie teplôt
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Stlačte v časovom úseku, ktorý chcete zmeniť.

Obr.	21	
Po naprogramovaní teplôt uložte konfiguráciu.

Obr.	22	
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Kliknutím na tlačidlo “ Apply to” (Použiť) vyberte dni, do ktorých chcete skopírovať práve 
vykonané nastavenia.

Obr.	23	

Ak je zvolená úroveň T1 (úroveň OCHRANA PROTI MRAZU), systém odošle poži-
adavku na teplo do kotla, len ak teplota klesne pod 5 ° C, aby sa zabránilo poškodeniu 
mrazom.

Ak sú k dispozícii informácie o vonkajšej teplote (prostredníctvom WEBu alebo 
OpenTherm a vonkajšj sondy), teplota nastavená v kotli túto hodnotu zohľadní pri 
úprave prívodu do systému. Ak nie je k dispozícii vonkajšia teplota, prívod sa nastaví 
podľa nastavenej izbovej teploty.



20 SK cod. 3541S180  -  Rev. 05  -  10/2019

5.6.3 Režim dovolenka
V tomto režime je kotol vypnutý a ak teplota 

klesne pod 5 ° C, znovu sa aktivuje. Dátum 

ukončenia dovolenky je možné nastaviť st-

lačením ikony nastavenia 

Obr.	24	

5.6.4 Vypnutý termostat
V tomto režime je kotol vypnutý a ak teplota 
klesne pod 5 ° C, znovu sa aktivuje.

Obr.	25	
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is 

5.7	 Termostat
5.7.1	 Základné operácie

1. Zatlačte   “mode”	   tlačidlo na výber režimu prevádzky:

a. Off : v tomto režime je požiadavka na teplo vypnutá; aktívny je iba režim 
protimrazovej ochrany.

b.	Dovolenka       :   nastavená teplota je teplota úspory energie na ochranu pred 
mrazom po dobu niekoľkých dní nastavená pomocou tlačidiel  

c. automatický režim       : požadovaná teplota je teplota týždenného progra-
mu nas-taveného pomocou APP. Ak program nebol nastavený, použije sa 
predvolený systém.

d. Manuál : teplota sa nastavuje manuálne priamo na termostate.

2. Nastavenie teploty:
a. Manuálne: tlačidlami  

3. systémové menu: zatlačte “set na 2 sekundy pre vstup do menu. 

a.  pomocou                prechádzate cez menu.       
b.  pomocou set         vstúpite do požadovaného parametru
c. “mode”	    vrátite sa do základného menu

4. V prípade poruchy je možné tlačidlom set          chybu resetovať.

Popis porúch nájdete v príručke kotla.                       

For a description of the fault, refer to the boiler handbook.



22 SK cod. 3541S180  -  Rev. 05  -  10/2019

Č.. Parameter Displej Popis
1) Čas Nastavte hodiny, minúty, rok (y), mesiac (m), deň (d)

2) Teplota Nastaviť komfortnú teplotu (CFT) / úspornú 
teplotu (ECO) / protimrazovú ochranu (FRT)

3) COUP kód RF kód (pozri 5.3)

4) Teplota TUV Nastavte teplotu TÚV, funkcia je k dispozícii iba pri 
pripojení OpenTherm

5) Kotlové informácie Čítanie niektorých parametrov kotla iba pri 
pripojení OpenTherm

6) Technické dáta Servisné parametre

7) Exit Výstup na základné zobrazenie

1)		Čas
» Pomocou tlačidiel    a prejdite do menu na nastavenie času - set”  pre

vstup.
» Zatlačte  “set”   tlačidlo a vyberte údaje, ktoré sa majú zmeniť v tomto poradí:

hod,      čas,      rok  ,  mesiac,  deň.
» Pomocou tlačidiel    a zmeníte hodnou      
» Zatlač. “mode”	  pre vrátenie.

2)		Teplota
» Pomocou tlačidiel     a  prejdite do menu na nastavenie teploty - “set”  

pre vstup.
» Pomocou tlačidiel   a  na výber teplôt, ktoré sa majú zmeniť:    
» comfort ( ) – economic ( ) protimraz. ochr.   ( )
» Pomocou tlačidiel   a  pre zmenu hodnoty zvolenej teploty.
» Zatlačte“set”  al. “mode”	  pre návrat do predošlého menu 

3)		Coup	kód - párovací kód
» Pozri 5.3.
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4)		dhW	temperatures	(OpenTherm	boilers	only)
» Press the buttons  to select the DHW temperature, and then “set”  to 

enter.
» Press the buttons   to change the value.
» Press “set”  or “mode”	  to return to the previous menu.

Note: If the thermostat receives the data from the boiler, then it displays this value, 
otherwise the setting range is 30 – 60°C.

5)		Information	from	the	boiler	(OpenTherm	boilers	only)
» Press the buttons   to select information, and then "set" to enter.
» When “ ” is displayed, it means the data is not available in the boiler
» Press “set”  or “mode”	  to return to the previous menu.

Č. Informácia  4tá čislica na displeji
1 Nastavená teplota 1
2 Čidlo prívodu 2
3 Čidlo spiatočky 3
4 Teplota TUV 4
5 Vonkajšia teplota 5
6 Výkon v % 6
7 Prietok TUV 7
8 Tlak systému UK 8

6)		Pokročilé nastavenia	(Pl)
» Servisné parametre

7)		Exit
» Zatlačte“set”  pre návrat do hlavného menu.
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5.8	 Prijímač
Prijímacia jednotka umožňuje výmenu údajov medzi termostatom a kotlom. 
Tlačidlo s farebnými LED diódami označuje stav systému.
LED Status Funkcia
Zelená ON Zapnuté
Zelená BLIKÁ Výmena dát
Červená BLIKÁ Vyhľadávanie pripojenia WIFI alebo RF

6. Technické špecifikácie

Electrical/
mechanical

Elektrické napájanie 100 ~ 240Vac, 50 / 60 Hz
Spotreba 1.2W
Rele výstup Beznapäť. - 0.25A – 230Vac, 2A - 30Vdc
Termostat rozmery (mm) 90 x 90 x 22
Prijímač rozmery (mm) 86 x 86 x 21
Farba Čierna + strieborná
Materiál krytu termostatu ABS + aluminium
Teplotné čidlo Vstavaný

Wi-Fi

Wi-Fi štandard 802.11 b/g/n
Wi-Fi frekvencia 2.412 GHz – 2.484 GHz
RF frekvencia 868 MHz [FSK]
RF vzdialenosť max 40 m  (*) 
Anténa Vstavaná
Bezpečnosť WEP / WPA - PSK / WPA2 - PSK
Protokol IPv4, TCP
Typ siete STA

(*) Akékoľvek prekážky alebo steny môžu znížiť dosah signálu WiFi. V takom 
prípade priblížte bránu k routeru alebo použite predlžovač WiFi.
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