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1. Úvod a zamýšľané použitie 

MAX! Radiátorový termostat+ je súčasťou systému MAX!. 

Zodpovedá za reguláciu jednotlivých radiátorov. Počas vetrania 

MAX! Radiátorový termostat+ automaticky znižuje teplotu, aby sa 

ušetrili náklady na vykurovanie.  

 

Medzi komponentmi systému MAX! prebieha obojsmerná 

komunikácia. Tým je zaistené, že odoslané informácie sa 

dostanú do prijímača. 

 

Konfigurácia MAX! Radiátorového termostatu+ sa vykonáva v 

závislosti od použitého variantu systému.  

 
MAX! Domové riešenie 

MAX! Domové riešenie je riešením pre celý dom. 

Pomocou MAX! Kocky je možné vykonať všetky 

nastavenia pripojených zariadení vo vašom dome  

pomocou softvéru MAX!. Pomocou MAX! Kocky je možné pripojiť 

niekoľko MAX! Radiátorových riešení a MAX! Izbových riešení k 

MAX! Domovému riešeniu v rámci novej inštalácie. Do takejto 

inštalácie je možné voliteľne integrovať MAX! Ekospínač. 
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MAX! Izbové riešenie 

V rámci MAX! Izbového riešenia je možné pohodlne 

vykonať nastavenie všetkých pripojených zariadení 

vo vašej miestnosti pomocou MAX! Nástenného 

termostatu+. Až 8 x MAX! Radiátorový termostat+ a 8 

x MAX! Okenný snímač je možné pripojiť a  ovládať pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. MAX! Nástenný termostat+ má 

vnútorný snímač, ktorý meria teplotu v miestnosti a cyklicky 

odosiela údaje o teplote do radiátorových termostatov.  

Pomocou MAX! Kocka sa toto riešenie môže rozšíriť na MAX! 

Domové riešenie. 

 

MAX! Radiátorové riešenie 

S MAX! Radiátorovým riešením môžete začať 

jednoducho používať systém MAX!. Teplotu v 

miestnosti je možné ovládať a regulovať až  

pomocou 2 radiátorových termostatov+ a 3 okenných snímačov. 

Pripojené zariadenia je možné konfigurovať priamo prostredníctvom 

MAX! Nástenného termostatu+. 

V spojení s MAX! Okenným snímačom sa detekuje otváranie 

a zatváranie okien presne vtedy, keď k nemu dôjde. Keď je okno 

otvorené, teplota sa zníži. 

 

Pomocou MAX! Nástenného termostatu+ je možné toto riešenie 

rozšíriť na MAX! Izbové riešenie a s MAX! Kockou sa toto 

riešenie môže rozšíriť na MAX! Domové riešenie. 
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2. Ovládanie a zobrazenie 

 
 
 
 

A 

B H 
G 

C E 

F  D 
 

A Automatický režim (Auto), manuálny režim (Manu), 

prázdninový režim 

 ( ), funkcia zvýšenia výkonu Boost (         ), funkcia otvorené 

okno ( ), prevádzková zámka ( )  

B Deň v týždni, vymeňte batérie radiátorového termostatu (

), vymeňte batérie pripojeného zariadenia (napr. okenný 

snímač) (  S), symbol antény (synchronicita rádiového 

spojenia) ( ), útlmová/komfortná teplota ( ), čas/dátum, 

symbol aktivity ( )  

C Tlačidlo Auto/Manu: Prepínanie medzi automatickým 

a manuálnym režimom, ukončenie funkcie prázdnin 

D Tlačidlo zvýšenia výkonu Boost: Aktivujte funkciu zvýšenia 

výkonu (Boost), potvrďte, spustite  postup zaučenia 

E Prepínanie medzi útlmovou a komfortnou teplotou 

F Ručné koliesko: Nastavenie (teploty), výber a nastavenie 

položiek ponuky 

G Stĺpcový graf naprogramovaných vykurovacích fáz 

aktuálneho dňa 
H Zobrazenie teploty, aktuálna nastavená teplota 
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2.1 Obsah zobrazenia pri normálnej prevádzke  

Počas normálnej prevádzky sa zobrazujú prevádzkový režim, deň 

týždňa, nastavená teplota, čas, rádiom ovládaná prevádzka 

a fázy vykurovania. Na príklade nižšie je MAX! Radiátorový 

termostat+ v automatickom režime (Auto) a má nastavenú 

komfortnú teplotu ( ) 21,0 °C. Zobrazený deň týždňa je utorok 

(Tu) a čas je 19:07 hod. Symbol antény ( ) ukazuje, že bolo 

nadviazané spojenie so zaučeným komponentom. Vykurovacie 

fázy sa zobrazujú ako stĺpcový graf.  

 

 
Stĺpce pre vykurovacie fázy v rámci týždenného programu 

sa zobrazia iba v prípade, že uložená teplota je vyššia 

ako útlmová teplota. Pozrite si prosím bod 14.1, kde sú 

uvedené príklady. 

 
3. Bezpečnostné pokyny 

Zariadenie sa smie používať iba vo vnútorných 
priestoroch a musí byť chránené pred účinkami vlhkosti 

a prachu ako aj slnečným alebo tepelným žiarením. 

Použitie tohto zariadenia na iný účel, než je opísaný v 

tomto návode na použitie, nespadá do rozsahu 

zamýšľaného použitia a znamená zrušenie všetkých 

záruk alebo povinností. To platí aj pre konverzné či 

modifikačné činnosti. Toto zariadenie je určené iba na 

súkromné použitie. 
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Toto zariadenie nie je hračka; nedovoľte deťom hrať sa s 

ním. Nenechávajte obalový materiál bez dozoru, pretože 

v rukách dieťaťa môže byť nebezpečný. Zariadenie 

neotvárajte: neobsahuje žiadne komponenty, ktoré 

vyžadujú servis zo strany používateľa. V prípade chyby 

vráťte zariadenie do nášho servisného oddelenia. 
 

4. Pokyny k likvidácii 

Nevyhadzujte prístroj s bežným domácim odpadom!  

Elektronické zariadenia musia byť zlikvidované v 

miestnych zberných miestach pre elektronický odpad v 

súlade so smernicou o likvidácii elektrických 

a elektronických zariadení.  

 

Označenie CE je jednoducho oficiálny symbol 

vzťahujúci sa na voľný pohyb výrobku; nie je zárukou 

vlastností výrobku. 

 

Použité batérie sa nesmú likvidovať s bežným 

domácim odpadom! Namiesto toho ich odneste do 

miestneho zberného miesta pre batérie. 

 
5. Vkladanie (výmena) batérií 

• Odstráňte kryt priestoru pre batérie. 

• Vložte 2 batérie typu LR6 (mignon/AA) do priestoru pre batérie, 

pričom sa uistite, že sú vložené správne. 

• Nasaďte naspäť kryt priestoru pre batérie tak, aby zapadol do 

svojej polohy. 

Po vložení batérií sa musí radiátorový termostat najprv 

namontovať na radiátor (pozrite si kapitolu 7.). Potom sa 

radiátorový termostat zapne do adaptačnej prevádzky.  
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Ďalšie podrobnosti možno nájsť v kapitole 8. 

 

Symbol batérie ( ) signalizuje, že je potrebné vymeniť batérie. 

Po vybratí batérií počkajte cca 1 minútu pred vložením nových 

batérií. Toto zariadenie nepodporuje prevádzku na batérie. 

 

Životnosť nových alkalických batérií je asi dva roky.  

 

Použitie nabíjacích batérií nie je možné. 

 

Nikdy nenabíjajte štandardné batérie. Ak tak urobíte, 

hrozí riziko výbuchu. Nevhadzujte batérie do ohňa. 

Batérie neskratujte. 

 
6. Nastavenie dátumu a času 

Po vložení alebo výmene batérií sa nakrátko zobrazí číslo verzie 

firmvéru. Následne bude automaticky vyžiadaný dátum a čas.  

 

• Nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minútu pomocou ručného 

kolieska a potvrďte voľbu tlačidlom Boost. Pri nastavení 

dátumu a času motor presunie ovládací kolík dozadu.  

• Ak sa zobrazuje „InS“ a symbol otáčania „ “, motor stále 

vykonáva spätný chod. Ak sa na displeji zobrazuje len „InS“, 

MAX! Radiátorový termostat+ je možné namontovať na ventil. 

 
MAX! Radiátorový termostat+ môže byť nakonfigurovaný ešte 

pred inštaláciou. Preto stlačte tlačidlo auto/manu, kým sa  

zobrazuje „InS“. Ďalšie podrobnosti nájdete v oddiele „14 

Konfiguračná ponuka“. Po dokončení konfigurácie sa opäť 

zobrazí „InS“ a MAX! Radiátorový termostat+ sa môže 

namontovať.   
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7. Montáž na radiátore 

Inštalácia MAX! Radiátorového termostatu+ je jednoduchá 

a možno ju vykonať bez vypúšťania vykurovacej vody alebo 

zásahu do vykurovacieho systému. Nie je potrebné žiadne 

špeciálne náradie a nie je potrebné vypnúť kúrenie.  

 

Maticu pripevnenú k MAX! Radiátorovému termostatu+ možno 

použiť univerzálne a bez príslušenstva pre všetky ventily s 

veľkosťou závitu M30 x 1,5 mm od najobľúbenejších výrobcov, 

ako sú 

 

• Heimeier 

• MNG 

• Junkers 

• Landis&Gyr (Duodyr) 

• Honeywell-Braukmann 

• Oventrop 

• Schlösser 

• Comap 

• Valf Sanayii 

• Mertik Maxitrol 

• Watts 

• Wingenroth (Wiroflex) 

• R.B.M 

• Tiemme 

• Jaga 

• Siemens 

• Idmar 
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Pomocou pribalených adaptérov sa zariadenie môže nainštalovať 

na radiátorové ventily typu Danfoss RA, Danfoss RAV a Danfoss 

RAVL.  

 
7.1 Odstránenie starej hlavice 

Otočte hlavicu termostatu na maximálnu hodnotu (A) (proti smeru 

hodinových ručičiek). Hlavica termostatu tak nebude tlačiť na driek 

ventilu, čo uľahčuje demontáž. 

 

Existujú rôzne spôsoby ako upevniť polohu hlavice termostatu:  

 

• Prevlečná matica: Odskrutkujte maticu proti smeru hodinových 

ručičiek (B). Potom môžete demontovať termostatickú hlavicu 

(C). 

• Upevnenie so západkami: Termostatické hlavice pripevnené 

týmto spôsobom je možné ľahko uvoľniť miernym pootočením 

poistky/matice proti smeru hodinových ručičiek (B). 

Termostatická hlavica sa potom môže odpojiť (C). 

• Kompresné armatúry: Termostatická hlavica je primontovaná 

pomocou montážneho krúžku, ktorý drží pohromade pomocou 

skrutky. Povoľte túto skrutku a demontujte termostatickú 

hlavicu z ventilu (C). 

• Priskrutkované pomocou závrtnej skrutky: Povoľte závrtnú 

skrutku a demontujte termostatickú hlavicu (C). 
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7.2 Adaptér pre Danfoss 

Na montáž na ventiloch Danfoss je potrebný jeden z 

priložených adaptérov. Zostavenie vhodného redukčného 

krúžku pre príslušný ventil možno nájsť na nasledujúcich 

obrázkoch: 

 

Pri inštalácii dávajte pozor, aby sa vám medzi  dvoma 

polovicami redukčného krúžku nezasekli prsty! 

 

Teleso ventilu Danfoss má pozdĺžne drážky (E) (viď šípka), ktoré 

tiež zabezpečujú lepšie usadenie adaptéra po tom, ako zapadne 

do svojej polohy. 

 

Pri inštalácii zabezpečte, aby čapy vnútri adaptéra (D) boli 

v rovnakej polohe ako drážky (E) na ventile. Zatlačte 

redukčný krúžok zodpovedajúci danému ventilu úplne do 

telesa ventilu. 
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Redukčné krúžky RA a RAV sú s predpätím, ktoré pomáha pri 

lepšom usadení. Pri inštalácii podľa potreby použite skrutkovač 

a v oblasti skrutky ich mierne vyhnite nahor. Redukčné  krúžky po 

zapadnutí do telesa ventilu upevnite pribalenou skrutkou 

a maticou. 

 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F 
 

Pri inštalácii zabezpečte, aby čapy vnútri adaptéra  (D) boli 

v rovnakej polohe ako drážky (E) na ventile. Zasuňte 

redukčný krúžok zodpovedajúci danému ventilu úplne do 

telesa ventilu. 
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Pri type ventilu RAV sa pred montážou musí na kolík 

ventilu nasadiť predlžovací medzikus (F). 

 
E 

 
 
 
 

 
G 

 
 
 
 
 

F 
 

Pri inštalácii zabezpečte, aby čapy vnútri adaptéra 

(D) boli v rovnakej polohe ako drážky (E) na ventile. 

Zasuňte redukčný krúžok zodpovedajúci danému 

ventilu úplne do telesa ventilu. 
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Redukcia RAVL nemusí byť priskrutkovaná.  

 

 
E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
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7.3 Podperný krúžok 

Ventily od rôznych výrobcov môžu mať rôznu veľkostnú 

toleranciu, pre ktorú môže MAX! Radiátorový termostat+ sedieť 

na ventile voľnejšie. Stabilita a usadenie ventilu sa môžu zlepšiť 

pomocou dodaného podperného krúžku. Vložte podperný krúžok 

(G) do príruby na pripojenie ventilu na radiátore a naskrutkujte 

ventil termostatu. 

Ak podperný krúžok nie je možné vložiť, stabilita je dostatočná 

a podperný krúžok nie je na montáž potrebný. 
 

 

 
G 
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8. Adaptačný pohyb 

Po vložení batérií sa motor zapne do spätného chodu; pritom sa 

zobrazuje „InS“ a symbol činnosti ( ). Keď sa zobrazí len „InS“ 

bez symbolu činnosti ( ), MAX! Radiátorový termostat+ sa 

môže namontovať. Potom nasleduje adaptačný pohyb („AdA“), 

ktorým sa termostat nastaví podľa ventilu. 

 

• Pripojte radiátorový termostat k ventilu. 

• Utiahnite maticu. 

• Stlačte tlačidlo Boost, keď sa zobrazí „Ins“. 

 

Servopohon vykoná adaptačný posun. Zobrazí sa „AdA“ a symbol 

činnosti ( ); počas čoho nie je možná prevádzka. 

Ak bol adaptačný posun začatý pred montážou, alebo ak sa 

zobrazí chybové hlásenie (F1, F2, F3), stlačte tlačidlo Boost; 

motor sa vráti späť do polohy „InS“. 

 

Ak MAX! Radiátorový termostat+ nebol zaučený s MAX! 

Kocka, zariadenie sa automaticky prepne do manuálneho 

režimu (Manu). 

 

Režim zaučenia je možné aktivovať, aj keď je zobrazené 

„InS“.  
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9. Zaučenie 

Aby bolo možné používať Max! Radiátorový termostat+ vo vašej 

inštalácii, zariadenie sa musí najprv zaučiť. Postup zaučenia 

závisí od použitého variantu systému (domové riešenie, izbové 

riešenie alebo radiátorové riešenie). Vyberte si variant systému 

a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. 

 
MAX! Domové riešenie 

V rámci MAX! Domového riešenia je možné vykonať 

všetky nastavenia a programovanie (napr. týždenné 

programy) pomocou softvéru MAX!. 

 

• Najprv zapnite režim zaučenia na MAX! Kocke. Spusťte lokálny 

softvér MAX! a kliknite na „Nové zariadenie“. 

• Teraz aktivujte režim zaučenia na MAX! Radiátorovom 

termostate+. Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo Boost. 

Zobrazí sa zostávajúci čas zaučenia v sekundách. Čas 

zaučenia je 30 sekúnd. 

• Ak bolo zaučenie úspešné, displej sa vráti do normálneho 

zobrazenia. 

 
1.  2. 

 

 
> 3 sek. 
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Po spojení MAX! Radiátorového termostatu+ s MAX! 

Kockou sa do termostatu pomocou rádiového spojenia 

prenesú všetky údaje, ako je dátum, čas alebo týždenný 

program. 

 

MAX! Radiátorový termostat+ sa môže zaučiť len s jednou 

MAX! Kockou. 

 

Ak bol MAX! Radiátorový termostat+ už nakonfigurovaný s 

MAX! Nástenným termostatom+, pred prvým zaučením s 

MAX! Kockou (pozri bod 11) musí byť vykonané obnovenie 

pôvodného nastavenia (reset). 

 

MAX! Izbové riešenie 

V rámci MAX! Izbového riešenia je možné vykonať všetky 

nastavenia a programovanie (napr. týždenné programy) 

pomocou MAX! Nástenného termostatu+. 

• Najprv zapnite režim zaučenia na MAX! Nástennom termostate 

stlačením a podržaním tlačidla Boost na MAX! Nástennom 

termostate+. 

• Teraz aktivujte režim zaučenia na MAX! Radiátorovom 

termostate+. Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo Boost. 

Zobrazí sa zostávajúci čas zaučenia v sekundách. Čas 

zaučenia je 30 sekúnd. 
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1. 2. 

 
 
 

> 3 sek. > 3 sek. 

 

 

 

 

• Ak bolo zaučenie úspešné, displej sa vráti do normálneho 

zobrazenia. 

 
MAX! Radiátorové riešenie 

V rámci MAX! Radiátorového riešenia je možné vykonať 

všetky nastavenia a programovanie (napr. týždenné 

programy) pomocou MAX! Radiátorového termostatu+. 

 

V rámci MAX! Radiátorového riešenia je možné použiť MAX! 

Radiátorový termostat+ a až 3 okenné senzory. Všetky zariadenia 

musia byť navzájom zaučené, t. j. MAX! Radiátorový termostat+ 

a všetky MAX! Okenné snímače musia byť navzájom spojené 

a zaučené (max. 7 spojení). 
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Ak ste už zaučili a nakonfigurovali MAX! Radiátorový 

termostat+ a chcete pridať ďalší MAX! Radiátorový 

termostat+, musíte najprv aktivovať režim zaučenia toho 

zariadenia, ktoré ste nakonfigurovali. Konfiguračné údaje 

sa potom automaticky prenesú do nového zariadenia. 

 

• Najprv zapnite režim zaučenia MAX! Okenného snímača podľa 

návodu na použitie. 

• Teraz aktivujte režim zaučenia na MAX! Radiátorovom 

termostate+. Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo Boost. 

Zobrazí sa zostávajúci čas zaučenia v sekundách. Čas 

zaučenia je 30 sekúnd. 

1. 2. 
 

 
 
 

> 3 sek. > 3 sek. 

 
 
 
 

• Ak bolo zaučenie úspešné, displej sa vráti do normálneho 

zobrazenia. 
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10. Obnovenie pôvodného stavu (reset) 

MAX! Radiátorový termostat+ je možné manuálne resetovať do 

pôvodného stavu. Obnovenie pôvodného stavu odstráni všetky 

nastavenia a informácie o zaučených zariadeniach. 

 

Pred obnovením pôvodného stavu MAX! Radiátorového 

termostatu+ najprv odstráňte zariadenie z lokálneho 

softvéru MAX! pri použití inštalácie s MAX! Kockou.  

 

• Najprv vyberte batérie z MAX! Radiátorového termostatu+. 

• Teraz počkajte 60 sekúnd. 

• Počas opätovného vkladania batérií stlačte a držte tri tlačidlá 

(Auto/Manu, Boost a ( )). 

• Po úspešnom obnovení továrenských nastavení sa  na displeji 

zobrazí „rES“. 

 
11. Prevádzkové režimy (Auto/Manu/Prázdniny) 

Na prepnutie medzi prevádzkovými režimami stlačte a potom 

ihneď uvoľnite tlačidlo Auto/Manu (prevádzkové režimy sú k 

dispozícii na výber až po dokončení inštalácie).  

 

• Auto (automatický režim): Týždenný program – automatická 

teplotná regulácia podľa uloženého časového profilu 

(vykurovanie/útlm). 

• Manu (manuálny režim): Manuálne ovládanie – teplota 

nastavená ručne pomocou ručného kolieska je permanentne 

udržiavaná. 

• Prázdniny ( ): V prázdninovom režime je udržiavaná 

nastavená teplota až po konečný čas, kedy sa zariadenie 

prepne do automatického režimu. 
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Ak je prevádzkový režim zmenený na jednom zariadení v 

miestnosti, táto zmena sa uplatní na všetky MAX! 

Radiátorové termostaty+ priradené k danej miestnosti.  
 

 
12. Komfortná a útlmová teplota 

Vďaka tlačidlu pre komfortnú/útlmovú teplotu ( ) je 

prepínanie medzi komfortnou a útlmovou teplotou jednoduché 

a prijateľné pre používateľa. Továrenské nastavenie pre komfortnú 

teplotu je 21,0 °C a pre útlmovú teplotu 17,0 °C. Komfortnú 

a útlmovú teplotu možno individuálne meniť. 

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX!  Radiátorový termostat v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 
• Na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo pre 

komfortnú/útlmovú teplotu ( ). Na displeji sa zobrazí symbol  

( ) a nastavená komfortná teplota. 

• Zmeňte teplotu pomocou ručného kolieska a voľbu potvrďte 

tlačidlom Boost. 

• Na displeji sa zobrazí symbol ( ) a aktuálne nastavená útlmová 

teplota. 

• Zmeňte teplotu pomocou ručného kolieska a voľbu potvrďte 

tlačidlom Boost.  
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Teplotu možno zmeniť pomocou tohto tlačidla kedykoľvek aj v 

automatickom režime. Zmeny však budú zachované iba do ďalšej 

zmeny nastavenia týždenného programu. 
 

 
13. Nastavenie prázdninovej funkcie 

Ak chcete počas určitého obdobia udržiavať nemennú teplotu, 

napríklad počas dovolenky alebo počas večierka, môžete použiť 

prázdninovú funkciu.  

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Krátko stlačte tlačidlo Auto/Mode , až kým sa na displeji zobrazí 

symbol kufríka ( ). 

• Ručným kolieskom nastavte konečný čas, do ktorého chcete 

udržiavať teplotu, a potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Teraz nastavte deň v týždni, do ktorého chcete udržiavať teplotu  

a potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Pomocou ručného kolieska teraz nastavte teplotu a potvrďte 

voľbu tlačidlom Boost. Displeji začne blikať na potvrdenie.  

 

Nastavená teplota zostane až do nastaveného koncového času,  

po ktorom sa MAX! Radiátorový termostat+ prepne do 
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automatického režimu (Auto). Ovládacie príkazy cez rádiové 

vysielanie, ako sú príkazy z okenného snímača alebo týždennej 

operácie proti usadzovaniu vodného kameňa, sa budú vykonávať 

aj naďalej. 

  
14. Konfiguračná ponuka 

Po spojení MAX! Radiátorového termostatu+ s MAX! 

Kockou sa konfigurácia zariadení vykonáva 

prostredníctvom softvéru MAX!. Otvorenie ponuky MAX! 

Radiátorového termostatu+ už nie je možné. 

 

Po spojení MAX! Radiátorového termostatu+ s MAX! 

Nástenným termostatom+ sa konfigurácia zariadenia 

vykonáva cez MAX! Nástenný termostat+. Otvorenie 

ponuky MAX! Radiátorového termostatu už nie je možné. 

 

MAX! Radiátorové riešenie 

Nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ môžu byť  

zmenené v konfiguračnej ponuke. Prístup do ponuky je

možný po stlačení tlačidla Auto/Mode na viac než 3 sekundy. 

Položky ponuky je možné voliť pomocou ručného kolieska a výber 

sa potvrdí tlačidlom Boost. Opätovným stlačením tlačidla 

Auto/Menu sa môžete vrátiť na predchádzajúcu úroveň. Ponuka 

sa automaticky zatvorí, ak neprebehne dlhšie ako 1 minútu žiadna 

operácia. Je možné vykonať nasledujúce nastavenia:  
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14.1 Pro: Nastavenie týždenného programu 

14.2 dAT: Zmena dátumu a času 

14.3 bOS: Nastavenie otvárania ventilu a čas trvania 
funkcie „Boost“ 

14.4 AEr: Nastavenie funkcie „otvorené okno“ na 

automatické zníženie teploty počas vetrania 

14.5 dEC: Nastavenie funkcie ochrany ventilu 

14.6 t-d: Prepínanie zobrazenia času a dátumu  

14.7 dSt: (De)aktivácia automatického prepínania 
letného a zimného času 

14.8 tOF: Nastavenie posunu teploty 

14.9 UnL: Obnovenie pôvodného nastavenia (reset) 
bezdrôtových komponentov 

14.10 rES: Obnovenie pôvodných nastavení 

 

14.1 Nastavenie týždenného programu (Pro)  

V týždennom programe je možné pre každý deň v týždni 

samostatne nastaviť až 6 nastavení vykurovania (13 nastavených 

zmien). Programovanie sa vykonáva pre vybrané dni, pričom 

teplotné nastavenia sa musia nastaviť pre celé obdobie od 00:00 

do 23:59 hod. 

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 
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V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 
nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 
MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 
• Stlačte tlačidlo Auto/Manu na viac než 3 sekundy. Na  displeji 

sa objaví „Pro“. Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Na displeji sa zobrazí „dAy“. Pomocou ručného kolieska 

vyberte jeden deň v týždni, všetky bežné dni v týždni, víkend 

alebo celý týždeň (príklad: bežné dni v týždni pondelok –

piatok). 

 
• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Teraz nastavte čas ukončenia prvého časového obdobia 

(príklad: 06:00 hodín pre obdobie od 0:00 do 06:00 hod). 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Pomocou ručného kolieska vyberte zvolenú teplotu pre 

predtým zvolené časové obdobie (príklad: 17,0 °C).  

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Zopakujte tento postup až po uloženie teplotných nastavení pre 

celé obdobie od 00:00 do 23:59 hod. 

 

V automatickom režime je možné kedykoľvek zmeniť teplotu 

pomocou ručného kolieska alebo tlačidla pre komfortnú/útlmovú 

teplotu ( ). Zmeny však budú zachované iba do ďalšej zmeny 

nastavenia týždenného programu.  
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Týždenný program: príklady 

Pomocou MAX! Radiátorového termostatu+ je pre každý deň v týždni 

možné nastaviť až 6 vykurovacích fáz (13 nastavených zmien) 

so samostatným nastavením teploty. Továrenské nastavenia sú: 

 
Pondelok – piatok: 

od 0:00 do 06:00 17,0°C 

od 06:00 do 09:00 21,0 °C 

od 09:00 do 17:00 17,0°C 

od 17:00 do 22:00 21,0 °C 

od 22:00 do 23:59 17,0 °C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na displeji sa zobrazia pruhy tých vykurovacích fáz, v ktorých je 

nastavená teplota pre príslušné obdobie vyššia než uložená 

útlmová teplota. Vo vyššie uvedenom príklade sa vo fáze od 0:00 

do 06:00 nezobrazujú žiadne stĺpce. Na displeji sa zobrazujú 

stĺpce len vo fázach od 06:00 do 09:00 a od 17:00 do 23:00. 

Ak chcete vykurovať miestnosť napr. aj počas dňa, týždenný 

program by mohol byť konfigurovaný nasledujúcim spôsobom:  
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Pondelok – nedeľa: 

od 00:00 do 06:00 16,0°C 

od 06:00 do 09:00 22,0°C 

od 09:00 do 12:00 17,0 °C 

od 12:00 do 14:00 20,0°C 

od 14:00 do 17:30 17,0 °C 

od 17:30 do 23:30 21,0°C 

od 23:30 do 23:59 16,0°C 

 
 

Pokiaľ máte kanceláriu doma a chcete ju celodenne vykurovať 

počas pracovných dní, môžete naprogramovať nasledujúce časy: 

 
Pondelok – piatok: 

od 00:00 do 08:30 17,0 °C 

od 08:30 do 17:00 21,0 °C 

od 17:00 do 23:59 17,0 °C 
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Sobota – nedeľa:  

od 00:00 do 23:59 15,0 °C  

 

 
 
 
 
 
 
 

14.2 Nastavenie dátumu a času (dAT) 

V konfiguračnej ponuke je možné nastaviť dátum a čas. 

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 
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Ak používate MAX! Radiátorový termostat v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Manu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „dAT“ pomocou ručného 

kolieska. 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Pomocou ručného kolieska nastavte rok, mesiac, deň, hodinu 

a minútu a potvrďte voľbu tlačidlom Boost.  

 

14.3 Funkcia zvýšeného výkonu Boost (bOS)  

Pomocou funkcie zvýšeného výkonu Boost je možné za krátky 

čas vykúriť chladné miestnosti jednoduchým stlačením tlačidla. 

Pri aktivácii sa ventil kúrenia okamžite otvorí na 80% na 5 

minút (továrenské nastavenie). Vďaka sálavému teplu bude v 

miestnosti o chvíľu príjemná teplota. Na konci 5-minútovej fázy 

zvýšeného výkonu sa radiátorový termostat automaticky 

prepne späť do predchádzajúceho prevádzkového režimu.  

 
Aktivujte funkciu zvýšeného výkonu Boost: 

• Funkciu zvýšeného výkonu zapnete stlačením tlačidla Boost.  

• Na displeji sa zobrazí odpočítavanie zostávajúceho času v 

sekundových intervaloch (napríklad od „300“ po „000“) 

a . 

• Keď sa ventil otvára alebo zatvára, na displeji sa zobrazí symbol 

činnosti ( ). 

• Po uplynutí času zvýšeného výkonu sa MAX! Radiátorový 

termostat+ prepne naspäť do predtým aktívneho režimu 

(Auto/Manu) a na predtým nastavenú teplotu. 

• Funkciu zvýšeného výkonu Boost je možné kedykoľvek vypnúť 

opätovným stlačením tlačidla Boost.  
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Nastavenie dĺžky funkcie zvýšeného výkonu a otvorenie ventilu: 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 
 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Pomocou ručného kolieska vyberte položku ponuky „bOS“. 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Nastavte čas trvania funkcie zvýšeného výkonu Boost (v 

minútach) pomocou ručného kolieska a potvrďte voľbu tlačidlom 

Boost. 

• Nastavte otvorenie ventilu (v percentách) pomocou ručného 

kolieska a potvrďte voľbu tlačidlom Boost.  

 

Sálavé teplo nebude mať okamžitý účinok, ak je 

radiátor zakrytý (napr. pohovkou).  

 

Ak je čas trvania funkcie zvýšeného výkonu Boost 

nastavený na viac ako 999 sekúnd, na displeji sa zobrazí 

čas trvania v minútach.  
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14.4 Funkcia otvoreného okna/vetrania (AEr) 

MAX! Radiátorový termostat+ automaticky zníži teplotu v 

miestnosti pri vetraní, aby sa ušetrili náklady na vykurovanie. 

Počas vetrania sa zobrazí symbol otvoreného okna ( ). 

 

Bez MAX! Okenného snímača: 

MAX! Radiátorový termostat+ je schopný automaticky zistiť 

prudký pokles teploty pri vetraní (detekcia poklesu teploty). 

Teplota sa následne na 15 minút zníži na 12 °C (predvolené 

továrenské nastavenie) alebo na hodnotu podľa konfigurácie.  

 
S MAX! Okenným snímačom: 

Pri použití MAX! Okenného snímača sa otváranie a zatváranie 

okna rozpozná presne v momente, keď nastane. Kým je okno 

otvorené, teplota sa zníži na továrenské nastavenie 12 °C alebo 

na hodnotu podľa konfigurácie. Keď MAX! Okenný snímač 

rozpozná zatvorenie okna, všetky MAX! Radiátorové termostaty+ 

nainštalované v miestnosti sa okamžite vrátia do svojho 

pôvodného režimu. 

 
Nastavenie zníženej teploty a času trvania: 

Ako predvolená je nastavená znížená teplota 12 °C a čas trvania 

15 minút. Obidve hodnoty môžu byť konfigurované samostatne: 

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 
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Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „AEr“ pomocou ručného kolieska. 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Pomocou ručného kolieska nastavte zníženú teplotu a potvrďte 
voľbu tlačidlom Boost. 

• Ručným kolieskom nastavte čas trvania zníženej teploty a voľbu 
potvrďte tlačidlom Boost. 

 

Detekciu poklesu teploty bez MAX! Okenného snímača je 

možné deaktivovať (nastavením trvania na 0 minút).  

 

Keď je MAX! Okenný snímač zaučený, MAX! Radiátorový 

termostat+ nereaguje na pokles teploty. 
 

 
14.5 Nastavenie funkcie ochrany ventilu (dEC) 

MAX! Radiátorový termostat+ dokáže zabezpečovať ochranu pred 

kalcifikáciou ventilu. Z tohto dôvodu sa raz týždenne automaticky 

vykonáva operácia na odstraňovanie vodného kameňa. Počas 

tejto operácie sa ventil jedenkrát otvorí a zatvorí a obsluha nie je 

možná. Rutinná operácia na odstránenie vodného kameňa je 

jednotlivo továrensky nastavená (vždy v sobotu o 12:00): 

 
V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 
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V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 
• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „dEC“ pomocou ručného kolieska. 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Ručným kolieskom nastavte deň v týždni a potvrďte voľbu 

tlačidlom Boost. 

• Ručným kolieskom nastavte čas a potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

 
Počas operácie odstraňovania vodného kameňa sa zobrazí 
„CAL“.  

 
 

14.6 Prepínanie zobrazenia čas/deň (t-d) 

Na displeji sa zobrazí továrenské nastavenie času. V ponuke je 

možné prepnúť zobrazenie na dátum.  

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 
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• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „t-d“ pomocou ručného kolieska. 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Teraz nastavte formát, ktorý chcete zobraziť na displeji, otočením 

ručného kolieska (pri otáčaní kolieska sa prepína dátum 

a čas).Voľbu potvrďte tlačidlom Boost. 
 
 

14.7 Prepínanie medzi letným a zimným časom (dSt)  

Automatické prepínanie medzi letným a zimným časom môže 

byť aktivované a deaktivované.  

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „d-St“ pomocou ručného kolieska. 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Nastavte možnosť „On“ (Zapnuté) na zapnutie automatického 

prepínania alebo nastavte možnosť „OFF“ (Vypnuté) na vypnutie 

automatického prepínania pomocou ručného kolieska. Voľbu 

potvrďte tlačidlom Boost. 
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14.8 Nastavenie posunu teploty (tOF) 

Vzhľadom na to, že teplota sa meria na MAX! Radiátorovom 

termostate+, rozloženie teploty môže byť v rámci miestnosti 

odlišné. Na úpravu týchto rozdielov je možné nastaviť teplotný 

posun ± 3,5 °C. Ak je napríklad na radiátore nastavená 

požadovaná teplota napr. 20 °C, ale teplota v miestnosti je len 18 

° C, je potrebné nastaviť posun -2,0 °C. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v spojení s 

MAX! Nástenným termostatom, teplota sa bude merať na 

MAX! Nástennom termostate. 

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 
 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „tOF“ pomocou ručného kolieska 

potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Otočením ručného kolieska nastavte požadovaný teplotný posun 

(max. ± 3,5 °C). 

• Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 
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14.9 Odučenie bezdrôtových komponentov (UNL) 

Zariadenia, ktoré sú zaučené s MAX! Radiátorovým 

termostatom+ je možné odučiť (odpojiť). Takýmto spôsobom sú 

všetky zariadenia odučené naraz.  

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „UnL“ pomocou ručného kolieska. 

•  Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Na displeji sa zobrazí „ACC“. Potvrďte voľbu tlačidlom Boost na 

odučenie (odpojenie) všetkých zaučených zariadení. 

 

14.10 Obnovenie továrenských nastavení (rES) 

Továrenské nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ je 

možné obnoviť manuálne. Všetky predchádzajúce manuálne 

nastavenia a informácie o zaučených zariadeniach budú stratené. 
 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 
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V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Menu na viac než 3 sekundy. 

• Vyberte položku ponuky „rES“ pomocou ručného kolieska. 

•  Potvrďte voľbu tlačidlom Boost. 

• Na displeji sa zobrazí „ACC“. Potvrďte voľbu tlačidlom Boost na 

obnovenie továrenských nastavení (reset) zariadenia. 

 

Ak ste zaučili niekoľko MAX! Radiátorových termostatov+ 

alebo MAX! Okenných snímačov, musia byť resetované 

všetky zariadenia. 

 

15. Detská poistka/prevádzková zámka ( ) 

Základná prevádzková zámka 

Obsluhu zariadenia je možné zablokovať, aby nedošlo k 

nechcenej zmene nastavení (napríklad neúmyselným dotykom). 

Ak chcete aktivovať a deaktivovať prevádzkovú zámku, 

postupujte nasledujúcim spôsobom: 

 

• Krátko stlačte naraz tlačidlo Auto/Mode a ( ). 

• Po aktivácii sa na displeji zobrazí symbol prevádzkovej zámky ( ). 

• Na deaktiváciu základnej prevádzkovej zámky stlačte obidve 

tlačidlá ešte raz. 

 

Funkcia pokročilej prevádzkovej zámky (Loc): 

Pokročilá operačná zámka poskytuje zvýšené zabezpečenie   
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obsluhy MAX! Radiátorového termostatu+ prostredníctvom 

zadania štvormiestneho kódu. Keď je aktivovaná pokročilá 

prevádzková zámka na MAX! Radiátorovom termostate+, 

prístroj sa automaticky prepne do automatického režimu 

a prevádzka je redukovaná na nastavovanie teploty pomocou 

ručného kolieska a/alebo tlačidiel pre komfortnú ( ) a útlmovú 

teplotu ( ). Nastaviteľný rozsah teplôt je tiež  obmedzený. 

Medzné hodnoty minimálnej a maximálnej teploty sú 5,0 °C až 

24,0 °C. V pôvodnom nastavení je pokročilá prevádzková zámka 

deaktivovaná. 

 

Aktivácia prevádzkovej zámky: 

• Stlačte a podržte tlačidlo Auto/Manu na viac než 3 sekundy. 

Pomocou ručného kolieska vyberte z ponuky položku „Loc“ 

a stlačte tlačidlo Boost na potvrdenie voľby. 

• Ďalej zadajte predvolený štvormiestny kód 1357. Pomocou 

ručného kolieska zvoľte postupne jednotlivé číslice. Po voľbe 

správnej číslice potvrďte výber tlačidlom Boost. Kurzor sa 

automaticky presunie na ďalšiu číslicu. 

• Po voľbe správneho kódu sa zobrazí „ON“ (Zapnutá) alebo „OFF“ 

(Vypnutá). Pomocou ručného kolieska vyberte požadovaný stav. 

„On“ (Zapnutá) znamená, že je aktivovaná pokročilá prevádzková 

zámka. Možnosťou „OFF“ (Vypnutá) sa prevádzková zámka 

deaktivuje. Zvoľte možnosť „ON“ (Zapnutá) a potvrďte voľbu 

stlačením tlačidla Boost. 

• Teraz je aktivovaná pokročilá prevádzková zámka a zobrazí sa 

symbol . 

• Ak zadáte nesprávny kód, displej sa okamžite prepne do 

normálneho zobrazenia. 

 

Deaktivácia prevádzkovej zámky: 

• Ak je zobrazený symbol , je aktivovaná pokročilá prevádzková 

zámka.  



 

40 

• Ak chcete zámku deaktivovať, stlačte a podržte tlačidlo 

Auto/Menu na viac než 3 sekundy 

• Zadajte predvolený štvormiestny kód. Pomocou ručného kolieska  

zvoľte postupne jednotlivé číslice kódu. Po výbere správnych 

číslic stlačte tlačidlo Boost na potvrdenie voľby. 

• Po výbere správneho kódu sa zobrazí „On“ (Zapnutá) alebo „OFF“ 

(Vypnutá). Ručným kolieskom zvoľte možnosť „OFF“ (Vypnutá) 

a voľbu potvrďte stlačením tlačidla Boost. 

• Displej sa vráti do normálneho zobrazenia. Symbol  je vypnutý 

a pokročilá prevádzková zámka je deaktivovaná. 

• Ak zadáte nesprávny kód, displej sa okamžite prepne do 

normálneho zobrazenia. Pokročilá prevádzková zámka zostane aj 

naďalej aktivovaná. 

 

Ak ste zaučili niekoľko MAX! Radiátorových termostatov+, 

pokročilá prevádzková zámka musí byť aktivovaná 

a deaktivovaná manuálne na každom zariadení. 
Zmena kódu: 

• Stlačte a podržte tlačidlo Auto/menu na viac než 3 sekundy. 

Pomocou ručného kolieska vyberte z ponuky položku „Loc“ 

a kliknite na tlačidlo Boost na potvrdenie voľby. 

• Zadajte kód uložený v pamäti podľa vyššie uvedeného postupu. 

Zobrazí sa možnosť „On“ (Zapnutá) alebo „OFF“ (Vypnutá). 

• Stlačte znova tlačidlo Auto/Manu. 

• Pomocou ručného kolieska zmeňte postupne každú zo štyroch 

číslic v kóde. Po výbere každej číslice stlačte tlačidlo Boost. Teraz 

sa zobrazuje nový kód a možnosť „On“ (Zapnutá) alebo „OFF“ 

(Vypnutá). 

• Po výbere všetkých štyroch číslic stlačte tlačidlo Boost. Váš kód 

bol zmenený displej sa vráti naspäť do normálneho zobrazenia. 

Ak zabudnete kód, úplný funkčný rozsah MAX! 

Radiátorového termostatu+ je možné obnoviť len  
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vykonaním obnovenia továrenských nastavení alebo 

prostredníctvom MAX! Kocky (pozrite si kapi tolu 14.10 

Obnovenie pôvodných nastavení (rES)). 

 

Kód je možné meniť len na samotnom zariadení, a nie 

prostredníctvom lokálneho softvéru MAX!.  
 

 
16. Aktivácia tepelnej pauzy  

(na predĺženie životnosti batérií) 

Životnosť batérií možno predĺžiť tak, že v lete vypneme kúrenie. 

Na tento účel sa ventil úplne otvorí. Funkcia ochrany pred vodným 

kameňom beží naďalej. Na aktiváciu tejto funkcie postupujte takto: 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX!. 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Manu, až kým sa  na displeji zobrazí možnosť 

„Manu“. 

• Otočte ručným kolieskom v manuálnom režime doprava, až kým 

sa na displeji zobrazí možnosť „On“ (Zapnuté). 

• Ak chcete uložiť zmeny a opustiť manuálny režim, stlačte znovu 

tlačidlo Auto/Manu. 
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17. Aktivácia prevádzky na ochranu proti 

zamrznutiu (radiátor vypnutý) 

Pokiaľ nie je potrebné danú miestnosť vykurovať, ventil môže byť 

uzavretý. Ventil je otvorený len v prípade, ak hrozí 

nebezpečenstvo zamrznutia. Funkcia ochrany pred vodným 

kameňom beží naďalej. Ak chcete túto funkciu aktivovať, 

postupujte takto: 

 

V MAX! Domovom riešení sa všetky nastavenia MAX! 

Radiátorového termostatu+ vykonávajú pomocou softvéru 

MAX! 

 

V MAX! Izbovom riešení je možné vykonať všetky 

nastavenia MAX! Radiátorového termostatu+ pomocou 

MAX! Nástenného termostatu+. 

Ak používate MAX! Radiátorový termostat+ v rámci MAX! 

Radiátorového riešenia, postupujte takto: 

 

• Stlačte tlačidlo Auto/Manu, až kým sa na displeji zobrazí možnosť 

„Manu“. 

• Otočte ručným kolieskom v manuálnom režime doprava, až kým 

sa na displeji zobrazí možnosť „OFF“ (Vypnuté). 

• Ak chcete uložiť zmeny a opustiť manuálny režim, stlačte znovu 

tlačidlo Auto/Manu. 
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18. Rozsah dodávky 

MAX! Radiátorový termostat+ 

Adaptér Danfoss RA 

Adaptér Danfoss RAV 

Predlžovací kus zdvíhadla Danfoss RAV 

Adaptér Danfoss RAVL 

Skrutka s valcovou hlavou M4 x 12, matica M4 

Podperný krúžok 

 

19. Riešenie problémov a údržba 

 

Kód chyby na 
displeji 

Problém Riešenie 

Symbol 

batérie (      ) 
posunúť 

Napätie batérie 

je príliš nízke 

Vymeňte batérie 

F 1 Pohon ventilu 

je slabý 

Skontrolujte inštaláciu; 

skontrolujte, či nie je na 
ventile kúrenia zaseknutý 
kolík 

F2 Regulačný 
rozsah je príliš 
široký 

Skontrolujte upevnenie 
servopohonu 

F3 Regulačný 

rozsah je príliš 
úzky 

Skontrolujte ventil 

kúrenia; skontrolujte, či 
nie je zaseknutý kolík 
ventilu 
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F4 MAX! Kocka 

alebo MAX! 
Nástenný 
termostat+ už 
sú zaučené 

Uistite sa, či zariadenie 
nie je zaučené v MAX! 

Kocke (v softvéri) alebo v 
MAX! Nástennom 
termostate a obnovte 
pôvodné nastavenia 
zariadenia. Následne 

môžete zopakovať postup 
zaučenia. 

Symbol 

antény  

( ) bliká 
pomaly 

Spojenie so 

zaučeným 
komponentom 
MAX! je 

stratené 

Skontrolujte napájanie 
a batérie na zaučených 
komponentoch MAX! 

Symbol 
antény  

( ) bliká 
rýchlo 

Pracovný 
cyklus bol 

prekročený 

Pred opätovným odoslaním 
bude potrebné čakať 

najdlhšie jednu hodinu 

CAL Rutinné 

odstraňovanie 
vodného 
kameňa je 
zapnuté 

Automatická funkcia, 

pozrite si oddiel 14.5. 
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20. Informácie o prevádzke rádiovej technológie 

 

Rádiový prenos sa uskutočňuje po nevyhradenej prenosovej 

ceste, čo znamená, že existuje možnosť rušenia signálu. Rušenie 

môže byť tiež spôsobené spínacími operáciami, elektrickými 

motormi alebo chybnými elektrickými zariadeniami. 

Dosah prenosu vnútri budov sa môže značne líšiť od dosahu v 

otvorenom priestore. Okrem vysielacieho výkonu a parametrov 

prijímača hrajú dôležitú úlohu aj faktory prostredia, ako sú vlhkosť 

či vzájomná vzdialenosť, rovnako ako aj miestne stavebno-

technické podmienky. 

Spoločnosť eQ-3 Entwicklung GmbH týmto vyhlasuje, že toto 

zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími 

relevantnými predpismi Smernice 1999/5/ES. Úplné znenie 

vyhlásenia o zhode nájdete na adrese www.eQ-3.de. 

 
21. Technické údaje 

Stručný opis: BC-RT-TRX-CyG-2 

Napájacie napätie: 3 V  

Max. Odber prúdu: 100 mA  

Batérie: 2 x batérie LR6  

 (mignon/AA)  

Životnosť batérií: cca 2 roky  

Displej: LCD displej  

Frekvencia prijímača: 868,3 MHz  

Typický rozsah v otvorenom priestore:100 m  

Trieda prijímača: Trieda SRD 2 

Spôsob prevádzky: Typ 1 

Stupeň ochrany: IP20 

  

http://www.eq-3.de/


 

46 

 

Rozmery puzdra: 60 x 65 x 100 mm  

 (š x v x h) 

Hmotnosť: 170 g (bez batérií)  

Spoj: M30 x 1,5 

Okolitá teplota: +5 až +55 °C 

Lineárny posun: 4,2 mm  

Sila pružiny: Max. 80 N 

 
Maximálny počet zaučených zariadení:  
MAX! Domové riešenie: 

• max. 50 zariadení v max. 10 miestnostiach, 

• max. 4 x MAX! Ekospínač 

• max. 8 x MAX! Radiátorový termostat(+), 8 x okenný snímač 

a 1 x MAX! Nástenný termostat na jednu miestnosť. 

 
MAX! Izbové riešenie: 

• max. 1 x MAX! Nástenný termostat+ 

• max. 8 x MAX! Radiátorový termostat(+) 

• max. 8 x MAX! Okenný snímač 

 
MAX! Radiátorové riešenie: 

• max. 2 x MAX! Radiátorový termostat(+) 

• max. 3 x MAX! Okenný snímač 

 

 
Technické zmeny vyhradené.
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