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     Neo Basic s5 
 
Úvod 
Zariadenie nie je vhodné pre ľudí s fyzickým alebo mentálnym postihnutím (vrátane detí), ak nie sú 
pod dohľadom zodpovednej osoby. 
Deti mladšie 8 rokov nesmú zariadenie zapájať do zásuvky, ani upravovať nastavenia. 
Ak je napájací kábel poškodený, opravu musí vykonať výrobca, jeho zástupca, alebo kvalifikovaný 
odborník. 
 

Displej ohrievača 
Prvok Opis 
LED „1“ Indikuje nastavenia komfortnej teploty: 

1. SVIETI – vykurovanie prebieha podľa prednastavených programov; 
2. NESVIETI – vykurovanie prebieha podľa nastavenej číselnej hodnoty; 
3. Bliká – dočasne upravená teplota komfortného režimu. 

LED „2“ Indikuje nastavenia zníženej teploty: 
1. SVIETI – vykurovanie prebieha podľa nastavenej číselnej hodnoty zníženej teploty; 
2. NESVIETI – nie je zvolený žiadny z týždenných vykurovacích programov, vykuro-
vanie prebieha podľa nastavenej číselnej hodnoty; 
3. Bliká – dočasne upravená teplota komfortného režimu. 

LED „3“ Indikuje prevádzkový stav ohrievača: 
1. SVIETI – vykurovanie prebieha; 
2. NESVIETI – vykurovanie je vypnuté. 

 

 

 

Zapnutie ohrievača 
Zariadenie zapnete stlačením tlačidla „ “ na boku ohrievača. Pri prvom 
zapnutí začne ohrievač automaticky vyhrievať na predvolenú teplotu 20 °C. 
Ohrievač bude vyhrievať na nastavenú komfortnú teplotu, až kým používa-
teľ nezmení nastavenia. 
 

Vypnutie ohrievača 
Zariadenie vypnete stlačením tlačidla „ “ na boku ohrievača. 
Parametre zostanú rovnaké aj pri ďalšom zapnutí ohrievača. 
 

Ponuka nastavenia parametrov 
Termostat má dva typy ponúk, ktorými sa nastavujú parametre: 
• Ponuka nastavení (úprav) všetkých parametrov vykurovania, 
• Ponuka ovládania pre zvolenie prednastaveným programov. 
Poznámka: V prípade oboch ponúk sa po 5 minútach nečinnosti ohrievač 
vráti do prevádzkového režimu. 
 

Ponuka nastavení 
Keď sa zobrazí číselná hodnota nastavenej teploty, stlačte a podržte 
tlačidlo „OK“ 5 sekúnd. Otvorí sa ponuka nastavení. Ponuka slúži na 
nastavenej aktuálneho času a dňa, vytvorenie/úpravu troch týždenných 
vykurovacích programov, vypnutie/zapnutie funkcie adaptívneho štartu, 
vypnutie/zapnutie funkcie otvoreného okna, vykonanie kalibrácie a 
obnovenie výrobných nastavení. Ak chcete vyjsť z ponuky nastavení, 
stlačte a podržte tlačidlo „OK“ 5 sekúnd.  
 

Ponuka ovládania 
Po zobrazení číselnej hodnoty nastavenej teploty otvoríte pomocou tlačidla 
„>“ ponuku ovládania P1 „>“ P2 „>“ P3 „>“ OF „>“ nP (v zozname sa 
posúvate pomocou tlačidiel „>“ a „<“). 
Po zvolení požadovaného programu a stlačení tlačidla „OK“ sa zobrazí 
nastavená teplota. 
 

Nastavenie času na ohrievači 
Keď je ohrievač  v prevádzkovom režime, stlačte a podržte tlačidlo „OK“ 5 
sekúnd. Zvoľte možnosť „td“ a stlačte tlačidlo „OK“. Číselná hodnota 
označuje deň v týždni. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zvoľte požadovanú 
hodnotu (1 pre pondelok, atď.) a stlačte „OK“. Následne nastavte hodiny. 
Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zvoľte požadovanú hodnotu a stlačte „OK“. 
Nakoniec nastavte minúty. Použite tlačidlá „+“ a „-“ a stlačte „OK“. Na 
obrazovke sa zobrazí „td“. Pre návrat do prevádzkového režimu stlačte a 
podržte tlačidlo „OK“ 5 sekúnd. 

Poznámka: rozsah hodnôt pre hodiny je 0 až 23 a 0 až 59 pre minúty. 
Nie je možné nastaviť žiadnu z funkcií v ponuke nastavení, pokiaľ nie sú 
nastavené deň a čas. 
 

Týždenné vykurovacie programy 
Používateľ môže vytvoriť tri rôzne vykurovacie programy: „P1“, „P2“ a „P3“ 
s možnosťou nastaviť parametre vykurovania pre pracovné dni a víkendy. 
Týždenné vykurovacie programy pozostávajú z komfortnej teploty a 
zníženej teploty. Prednastavená komfortná teplota je 20 °C, znížená 
teplota je 16 °C. Vytvorenie týždenného programu znamená stanovenie 
času, kedy treba udržiavať zníženú teplotu. Zvyšný čas bude termostat 
udržiavať komfortnú teplotu. 
 

Vytvorenie týždenného vykurovacieho programu 
Keď je ohrievač v prevádzkovom režime, stlačte a podržte tlačidlo „OK“ 5 
sekúnd. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ zvoľte „Pr“ zo zoznamu a stlačte „OK“. 
Na obrazovke sa následne zobrazia tri týždenné vykurovacie programy 
„P1“, „P2“ a „P3“, ktoré môžete vytvoriť/upraviť. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ 
zvoľte program a stlačte „OK“. 
Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zvoľte požadovaný vykurovací rozsah (5 – 
pracovné dni, 2 – víkend) a stlačte „OK“. 
Ak chcete vytvoriť vykurovací rozsah, zvoľte „St“ a stlačte tlačidlo „OK“. Ak 
chcete zvoliť a aktivovať daný rozsah, zvoľte hodnotu „oF“ a stlačte tlačidlo 
„OK“. Stlačte tlačidlo „>“ a pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte hodinu 
spustenia vykurovania v danom vykurovacom rozsahu. Stlačte tlačidlo „>“. 
Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte minúty. Stlačte tlačidlo „>“, na displeji 
sa zobrazí „En“. Teraz nastavte koniec rozsahu. Stlačte tlačidlo „>“ a 
pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte hodinu ukončenia vykurovania v danom 
vykurovacom rozsahu. Stlačte tlačidlo „>“ a pomocou tlačidiel „+“ a „-“ 
nastavte minúty. Stlačte tlačidlo „>“, na obrazovke sa zobrazí „C“. Nastavte 
požadovanú teplotu v danom vykurovacom rozsahu. Stlačte tlačidlo „>“ a 
pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte požadovanú teplotu. Pre návrat do 
ponuky nastavení stlačte tlačidlo „>“. 
Ďalší vykurovací program vytvoríte zopakovaním uvedených krokov, 
vybratím požadovaného rozsahu (5 – pracovné dni, 2 – víkend) a nastave-
ním hodnôt parametrov pre daný rozsah. 
 

Vypnutie týždenného vykurovacieho programu 
Ak chcete vypnúť týždenný vykurovací program, stlačte tlačidlo „>“, vstúpte 
do ponuky ovládania a zvoľte parameter „nP“. 
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Ak chcete odstrániť pracovné dni (alebo víkendy) z týždenného programu, 
zvoľte počas vytvárania programu rozsah „5“ (alebo „2“), stlačte tlačidlo „>“ 
a pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte hodnotu „oF“. 
 

Funkcia otvoreného okna 
Funkcia otvoreného okna umožňuje zaznamenať otvorené okno (náhla 
zmena teploty). Ak ohrievač zaznamená otvorené okno, vykurovanie sa 
automaticky vypne a aktivuje sa režim ochrany proti mrazu. Prednastavená 
číselná hodnota je 7 °C. 
Po zatvorení okna, teda keď teplota v miestnosti začne stúpať, ohrievač 
automaticky spustí týždenný program a vykurovanie na požadovanú 
teplotu, ktoré boli aktívne pred otvorením okna. 
Poznámka: ohrievač zaznamenáva pokles teploty. Ak je v miestnosti 
chladno, funkcia otvoreného okna nefunguje. 
 

Povolenie funkcie otvoreného okna 
Funkciu otvoreného okna môžete povoliť alebo zakázať. Stlačte a podržte 
tlačidlo „OK“ 5 sekúnd. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ zvoľte „OP“ a stlačte 
„OK“. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zvoľte „ON“ alebo „oF“. 
 

Kalibrácia 
Izbovú teplotu zobrazíte tak, že v ponuke nastavení vyberiete hodnoty „C“ a 
stlačíte „OK“. Izbovú teplotu môžete nastaviť, teda kalibrovať, pomocou 
tlačidiel „+“ alebo „-“. Napr. ohrievač ukazuje izbovú teplotu +20 °C, ale iný 
teplomer ukazuje teplotu +22 °C. Nastavte teda kalibračnú hodnotu podľa 
hodnoty na inom teplomere. 
 

Adaptívny štart 
Táto funkcia umožňuje dosiahnuť stanovenú teplotu v požadovanom čase. 
Ak napríklad chcete dosiahnuť teplotu 20 °C o 9. hodine ráno, ohrievač 
odhadne, kedy treba spustiť vykurovanie, aby dosiahol teplotu 20 °C v 
stanovený čas. 
Ohrievač sa to naučí počas 4 dní. Keď funkciu vypnete, všetky parametre 
sa vymažú. Keď funkciu znova povolíte, ohrievač sa prispôsobí nanovo. 
 

Povolenie funkcie adaptívneho štartu 
Stlačte a podržte tlačidlo „OK“ 5 sekúnd. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ zvoľte 
„AS“ a stlačte „OK“. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ zvoľte „ON“ alebo „oF“. 
Poznámka: táto funkcia používa časy nastavené v programoch. 
 

Obnovenie výrobných nastavení ohrievača 
Stlačte a podržte tlačidlo „OK“ 5 sekúnd. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ zvoľte 
„rE“ a stlačte „OK“. Keď je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo 
„OK“, až kým sa znak „00“ nezobrazí vo všetkých segmentoch. 
Obnovovanie výrobných nastavení zrušíte tak, že pustíte tlačidlo „OK“ skôr, 
ako sa zobrazí znak „00“. 
 

Nastavenie komfortnej teploty 
Po zvolení požadovaného týždenného vykurovacieho programu môžete 
zmeniť komfortnú teplotu pomocou tlačidiel „+“ alebo „-“. 
Komfortnú teplotu môžete zmeniť dvoma spôsobmi: 
1. Dočasne – komfortnú teplotu zmeníte dočasne; 
2. Trvalo - novo nastavená komfortná teplota sa použije pre celý týždenný 

vykurovací program aktívny v danom čase. 
 

Dočasná zmena komfortnej teploty 
Ak chcete komfortnú teplotu zmeniť dočasne, je treba splniť nasledujúce 
podmienky: 
• Termostat v prevádzkovom režime; 
• Zvolený týždenný vykurovací program; 
• Svieti kontrolka nad tlačidlom „>“. 
Pomocou tlačidiel „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú teplotu. Blikajúca 
zelená LED kontrolka nad tlačidlom „>“ indikuje zmenu komfortnej teploty. 
Nová hodnota komfortnej teploty platí až do začiatku nového týždenného 
programu. Zelená LED kontrolka bude stále blikať. 
 

Dočasná zmena zníženej teploty  
Po zvolení požadovaného týždenného vykurovacieho programu môžete 
zmeniť hodnotu zníženej teploty pomocou tlačidiel „+“ alebo „-“. 
Hodnotu zníženej teploty môžete zmeniť dvoma spôsobmi: 
1. Dočasne – zníženú teplotu zmeníte dočasne; 
2. Trvalo – novo nastavená znížená teplota sa použije pre celý týždenný 

vykurovací program aktívny v danom čase. 
 

Trvalá zmena komfortnej a zníženej teploty 
Po zvolení týždenného vykurovacieho programu môžete rýchlo upraviť 
komfortnú a (alebo) zníženú teplotu tak, že prepíšete teploty režimov, ktoré 
tvoria týždenný vykurovací program. 
Keď LED kontrolka nad tlačidlom „>“ svieti, môžete prepísať komfortnú 
teplotu daných týždenných vykurovacích programov pomocou tlačidiel „+“ 
alebo „-“ a potvrdením požadovanej hodnoty tlačidlom „OK“. Počas úpravy 
komfortnej teploty bude LED kontrolka blikať. Po stlačení tlačidla „OK“ bude 
LED kontrolka svietiť. Znamená to, že ohrievač udržiava teplotu podľa novo 
nastavenej komfortnej teploty. 
Postup pre úpravu hodnoty zníženej teploty je podobný ako postup zmeny 
komfortnej teploty, len počas úpravy teploty musí svietiť LED kontrolka nad 
tlačidlom „<“. 
 

Pohotovostný režim 
Pomocou tlačidla „>“ otvorte ponuku nastavení. Pomocou tlačidiel „<“ a „>“ 
zvoľte „oF“ a vstúpte do pohotovostného režimu. 
 

Detská zámka a ochrana pred neoprávnených prístupom  
Ak chcete deťom alebo iným neoprávneným osobám zabrániť v používaní 
ohrievača, naraz stlačte a podržte tlačidlá „<“ a „>“ na 5 sekúnd, až kým sa 
nezobrazí „cc“. Rovnakým spôsobom ohrievač odomknete. 
Poznámka: keď je ohrievač zamknutý, nefunguje žiadna z funkcií, po 
stlačení ľubovoľného tlačidla sa krátko zobrazí znak „cc“. 
 

Stmievanie osvetlenia (automatické zníženie jasu obrazovky) 
Po 15 sekundách nečinnosti sa jas obrazovky automaticky zníži. 
Obrazovka sa rozjasní pri stlačení ľubovoľného tlačidla. 
 

24-hodinová ochrana v prípade výpadku prúdu 
Ak výpadok prúdu trvá viac ako 24 hodín, ohrievač sa nastaví na nastave-
nú hodnotu ochrany proti mrazu. 
Obrazovka bude blikať, čo znamená, že nastal dlhší výpadok prúdu. 
Blikanie zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. 

 
Výhradný importér pre SR: 
 

INTER AUDIO s.r.o. 
Nádvorie Európy 3672/38 
945 01 Komárno 
 
www.konvektory.sk 
www.adaxneo.sk 
www.kurenieglamox.sk 
 
Showroom: MiACool store 
Špitálska 2905 (budova Origo) 
945 01 Komárno 
 
© INTER AUDIO s.r.o. 2017 
Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné iba s písomným 
súhlasom firmy INTER AUDIO s.r.o. 


