
Návod k použití
Bezdrátový programovatelný
pokojový termostat



Čas

Vlhkost

Kopírovat

Dětský zámek

Nastavení programu

Ochrana před mrazem

Vytápění

Stav baterie

Otevřené okno

Nast. hodin

Tuto sadu bezdrátového programovatelného pokojového termostatu lze použít k ovládání 
plynového nebo olejového kotle, různých ventilů a pohonů.

Potvrdit

Zpět

Auto, Manual, Holiday režim

Obsahuje bezdrátový programovatelný pokojový termostat PTC10 a bezdrátový přijímač 
PTR10, obě jednotky jsou propojeny rádiovou frekvencí. (Pokud je vaše sada vybavena 
termostatem Wi-Fi, je k dispozici brána PTG10, která umožňuje přístup termostatu 
k internetu).
Tento termostat je programovatelný pokojový termostat 5+2 dny / 7 dní/1 den.
Funkce 5+2 dny umožňuje nastavit program pro pracovní dny a program pro víkend. 
Funkce 7 dní umožňuje nastavit stejný program pro každý den v týdnu. 
Funkce 1 den umožňuje nastavit jiný program pro každý den v týdnu. 
Každý typ programu umožňuje nastavit 7 časových a teplotních událostí.

Ovládací prvky a rozložení displeje
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Poznámka: 1 Instalaci proveďte v souladu s místními předpisy pro elektroinstalaci.

Poznámka: 2 Zapojení by měl obsluhovat vyškolený personál.

Poznámka: 3 Dodržujte mezní hodnoty okolní teploty a proudu (viz specikace výrobku).

Poznámka: 4 Tato schémata musí být připravena ve spojení s pokyny výrobce kotle nebo tlakové láhve.

Poznámka: 5 Společnost Poer nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku chyb

 nebo opomenutí, které mohou být neúmyslně obsaženy v těchto schématech. Jedná se pouze o návrhová s

chémchémata, nikoliv o certikovaná schémata zapojení.

Zapojení přijímače

Stiskněte!

Zavřete vrchní kryt

Stiskněte oblast, jak je uvedeno na obrázku 
níže, upevněte šroub poté, co se ujistíte, 
že mezi horním a dolním krytem není 
mezera a že jsou všechny svorky dobře 
připojeny.

Uvolněte šrouby na svorkách, 
správně zapojte svorku 
a poté šrouby upevněte.

Instalace přijímače

Instalace a zapojení přijímače

Pro správnou instalaci a připojení přijímače PRT10 postupujte podle instalačních schémat.
Poznámka: 1 Instalaci a zapojení by měla provádět vyškolená osoba.
Poznámka: 2 Přijímač by měl být namontován na vhodném místě, které je přístupné pro připojení síťové 
a ovládací kabeláže a zároveň umožňuje dobrý příjem rádiového signálu.
Přijímač potřebuje ke svému provozu síťové napájení 100-240 V AC, které by mělo být vhodně jištěno (max. 5 A).
Poznámka: 3 Přijímač by měl být namontován na místě, kde nepřijde do styku s vodou, vlhkostí nebo kondenzací.

Povolte šroub na spodní straně 
přijímače (není nutné jej 
úplně vyšroubovat).

Připevněte základnu svorkovnice 
na stěnu pomocí 4 šroubů.

Otevřete vrchní kryt.

Systémová instalace Systémová instalace



Systémová instalace Systémová instalace



Příprava: termostat a přijímač by měly být správně napájeny/zapojeny, 
ujistěte se, že viditelná vzdálenost mezi termostatem a přijímačem 
není větší než 5 metrů.

Spusťte režim RF paring přijímače podržením tlačítka LEARN, 
dokud nezačne blikat jeho kontrolka.

Stiskněte OVERRIDE I nebo II (musíte zvolit podle skutečného zapojení přijímače) 
pro spárování s termostatem, když kontrolka OVERRIDE I nebo II bliká, 
znamená to, že OVERRIDE i nebo II je připraven ke spárování s termostatem.

Termostat odešle příkaz ke spárování s přijímačem: 
(4-1) Dlouhým stisknutím tlačítka OK vstupte do nabídky Menu Selection, 
vyberte stisknutím tlačítka + nebo -, když blikají 1, 2, 
stiskněte tlačítko OK pro vstup do RF párovacího rozhraní.

Vložte baterie, 
dbejte na správnou orientaci Zavřete kryt baterieSejměte kryt baterie

Instalace baterií

Tento termostat lze postavit na stůl, pokud je otevřená zadní podpěra, 
stačí jej umístit na jakýkoli rovný povrch umožňující příjem RF signálu.

Pokud ji chcete zavěsit na zeď, použijte přiloženou šablonu.
Vyvrtejte dva otvory do zdi a utáhněte šrouby, vzdálenost mezi oběma otvory je 81,5 mm, 
poté připevněte zadní kryt termostatu tak, že jej nasadíte na šroub.

Kontrola systému

Instalace termostatu

Baterie a instalace termostatu

Systémová instalace Systémová instalace

Párování RF signálu

Pokojový termostat byl již při dodání předem svázán s přijímačem 
OVERRIDE I v sadě PTC10/PTR10. Můžete přímo přejít k testu 
RF komunikace, viz 2.3.2.

A. Párování RF signálu mezi pokojovým termostatem a přijímačem



(1-1) Otevřete aplikaci, která je již propojena s bránou 
(podrobnosti o přidání brány v aplikaci naleznete v příručce k bráně), 
a v rozhraní vyberte možnost Přidat termostat.

Automatické párování termostatu s bránou pomocí aplikace v mobilním telefonu

B. Párování RF signálu mezi pokojovým termostatem a bránou 
(platí pouze pro termostat Wi-Fi).

Jakmile byl termostat a přijímač úspěšně spárován, RF komunikace začala normálně,
 v pravém horním rohu obrazovky termostatu se zobrazí

(4-2) Když na levé straně obrazovky bliká rFI, stisknutím tlačítka OK odešlete příkaz 
ke spárování s přijímačem.
Párování je úspěšné, pokud na pravé straně obrazovky bliká 0 00, 
párování se nezdařilo, pokud na pravé straně obrazovky bliká E01 nebo E02, 
v tomto případě je třeba odeslat příkaz k párování s přijímačem opětovným stisknutím OK, 
dokud se párování nezdaří.

Systémová instalace Systémová instalace

Ukončení režimu párování: Stisknutím tlačítka LEARN ukončíte režim párování, 
na stránku HOME termostatu se vrátíte stisknutím tlačítka



（1-3）Proces párování mezi termostatem a bránou může trvat přibližně 1 minutu.
Jakmile je termostat úspěšně spárován s bránou,               se zobrazí v pravém 
horním rohu obrazovky termostatu, rozhraní aplikace také zobrazí přidaný termostat.

2   Ruční spárování termostatu s bránou

（2-1）Příprava: LED dioda na bráně bude rychle blikat (rychle blikající LED dioda znamená, 
že mezi bránou a serverem není spojení).

（2-2）Spusťte režim párování brány podržením stisknutého       dokud jeho LED pomalu nebliká.

（2-3）Termostat odešle příkaz ke spárování s bránou .

2. Systémová instalace

(1-2) Přidejte termostat naskenováním jeho QR kódu nebo ručním zadáním MAC ID.

2. Systémová instalace



（2-3-1）                                     

（2-3-2）           

  

  

2. Systémová instalace 2. Systémová instalace

Dlouhým stisknutím tlačítka OK přejděte do nabídky Menu Selection, 
když blikají  , stiskněte tlačítko OK pro vstup do rozhraní RF párování.

Na rozhraní RF párování vyberte stisknutím tlačítka + nebo -, dokud 
se na levé straně obrazovky neobjeví blikající        , stiskněte OK pro 
odeslání příkazu k párování termostatu do brány, párování je úspěšné, 
pokud na pravé straně obrazovky bliká           párování se nezdařilo, 
pokud na pravé straně obrazovky bliká E01 nebo E02, v tomto případě 
je třeba odeslat příkaz k párování s bránou opětovným stisknutím OK, 
dokud se párování nezdaří.

（2-4）Brána je stále v režimu párování, i když se spárování jednoho termostatu podařilo, 
pokud jste měli více termostatů, které je třeba spárovat, můžete je nadále párovat 
s bránou ručně. (1 brána může RF komunikovat s 10 termostaty najednou).

（2-5）           

（2-6）Po úspěšném spárování termostatu a brány se RF komunikace spustí normálně, 
v pravém horním rohu obrazovky termostatu se zobrazí          v rozhraní aplikace 
se také zobrazí informace o přidaném termostatu.

         

Režim párování ukončete podržením         dokud se kontrolka LED nevrátí 
do stavu před párováním.



good

bad

2. Systémová instalace 2. Systémová instalace

2.3.2 Test RF komunikace
Abyste se ujistili o RF komunikaci mezi termostatem a přijímačem, 
termostatem a bránou, měli byste před jejich pravidelným používáním 
provést test RF komunikace.

Test RF komunikace mezi termostatem a přijímačem
Vstupte do testu RF komunikace dlouhým stisknutím              když se na levé straně 
obrazovky zobrazí rF1, stiskněte OK pro test RF komunikace mezi termostatem a 
přijímačem, výsledek testu je dobrý, pokud se na pravé straně obrazovky zobrazí GOOD, 
v opačném případě se na pravé straně obrazovky zobrazí -- --, v tomto případě musíte 
termostat přemístit a provést test znovu.

Test RF komunikace mezi termostatem a vstupní bránou
Vstupte do testu RF komunikace dlouhým stisknutím              když se na levé straně 
obrazovky zobrazí rF1, stiskněte OK pro test RF komunikace mezi termostatem a 
přijímačem, výsledek testu je dobrý, pokud se na pravé straně obrazovky zobrazí GOOD, 
v opačném případě se na pravé straně obrazovky zobrazí -- --, v tomto případě musíte 
termostat přemístit a provést test znovu.



1    Dlouhým stisknutím tlačítka OK vstupte do menu Výběr, vybírejte pomocí + a -, 
dokud nezačne blikat       , poté stisknutím tlačítka OK vstupte do nabídky Nastavení hodin. 

3.1  Nastavení hodin

Nastavení hodin by mělo být provedeno, pokud byl termostat použit poprvé nebo 
po výměně baterií, automatické nastavení hodin bude provedeno, 
pokud byl termostat připojen k internetu přes bránu.

2   

6   Zpět do poslední nabídky nastavení se vrátíte stisknutím tlačítka

4

          

5   

Hour Second

3   Když se v oblasti teploty objeví       , stisknutím tlačítek + a - vyberte aktuální měsíc 
a stisknutím tlačítka OK jej nastavte.

          

3. Provoz termostatu 3. Provoz termostatu

Nejprve nastavte rok po zadání nastavení hodin, když se v oblasti teploty objeví Yr, 
stiskněte tlačítka + a - pro výběr aktuálního roku a stiskněte.

Když se v oblasti teploty objeví       , stisknutím tlačítek + a - vyberte aktuální den
a stisknutím tlačítka OK jej nastavte.

Když bliká nastavení hodin v časové oblasti, stisknutím tlačítek + a - vyberte aktuální čas 
a potvrďte stisknutím tlačítka OK.



3.2.2  Úprava přednastaveného programu

1   Vstup do nastavení programu stiknutím tlačítka OK když bliká

Event

Time

Temperature

1

7

2

20

3 4 5 6

21

7

7

00:00  7:00  9:00  12:00  14:00  16:30  23:00

18  21  18  

Program Setting menu

3.2.1  Přednastavené programy

Přednastavený program pracovního dne

Event

Time

Temperature

1

00:00

7

2

6:30

20

3

8:30

16

4

12:00

16

5

14:00

16

6

16:30

21

7

22:30

7

3.2  Nastavení programů

3   

7 dní Program 1 den Program

5+2 dny Program

2

3. Provoz termostatu 3. Provoz termostatu

Tento termostat je pro vaše pohodlí dodáván s následujícími přednastavenými 
programy:

Přednastavený víkendový program (Sobota, Neděle)

   Zadejte program 5+2 dny/7 dní/1 den, když bliká Dny, vyberte pomocí + a -, 
   potvrďte stisknutím OK.

   V oblasti teploty bliká teplota, stisknutím tlačítek + a - nastavte požadovanou teplotu 
   a potvrďte stisknutím tlačítka OK.



3

3. Provoz termostatu 3. Provoz termostatu
V časové oblasti bliká čas, stisknutím tlačítek + a - upravte 1. čas podle potřeby 
a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Jakmile je nastavena teplota a 1. čas, teplota opět bliká v oblasti Teplota, 
poté zopakujte nastavení dalších teplot a časových úseků, jak je uvedeno výše 
(kontrola od kroku 3).

Chcete-li program zrušit, stisknutím tlačítka              se vrátí zpět do menu.

Dlouhým stisknutím tlačítka OK můžete zkopírovat nastavení programu aktuálního blikajícího dne 
na jiný den, vyberte cílový den stisknutím tlačítek + a -, stisknutím tlačítka OK potvrďte a vložte.

3.3 Režim Override - změna teploty na krátkou dobu v režimu AUTO

V režimu AUTO přejděte do režimu Override stisknutím tlačítka + nebo -, 
aplikace AUTO MAN.

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte požadovanou teplotu, po 7sekundovém blikání 
nebo stisknutí tlačítka OK potvrďte nadefinovanou teplotu a pokračujte 
v zobrazování aktuální teploty.

Ukončete režim přepisu až do příští změny přednastaveného programu.



3  

1   

Month Date

3. Provoz termostatu 3. Provoz termostatu

3.4 Manuální režim - ruční nastavení konstantní pokojové teploty

Stisknutím tlačítka OK přepnete mezi režimem AUTO a manuálním režimem.

V manuálním režimu se vpravo nahoře objevil nápis MAN a teplota bliká.
Viz. obrázek níže.

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte požadovanou teplotu, potvrďte po 7 sekundách blikání 
nebo stisknutím tlačítka OK, poté pokračujte v zobrazení aktuální teploty.

3.5 Holiday režim

Udělejte si prázdninový plán, který udrží vaši místnost na předem nastavené teplotě, 
dokud nepřijde čas vašeho návratu. Výchozí teplota pro prázdninový režim je 7 °C, t
uto výchozí hodnotu můžete také změnit v uživatelských možnostech.

Do prázdninového režimu vstoupíte stisknutím tlačítka OK, 
dokud se vpravo nahoře nezobrazí HOL.

Předem nastavené datum a čas začátku a návratu z dovolené.

Datum začátku dovolené: nastavte stisknutím tlačítek +- podle následujícího obrázku, 
potvrďte stisknutím tlačítka OK.



                 

Hour Second 

3. Provoz termostatu 3. Provoz termostatu

Čas zahájení dovolené: nastavte stisknutím + - 
podle následujícího obrázku, potvrďte stisknutím OK.

Přednastavení data a času návratu: po nastavení data a času zahájení dovolené 
začněte stejným způsobem nastavovat datum a čas návratu.

Prázdninový režim se spustí automaticky, když se blíží čas začátku prázdnin, 
jinak pokračuje v režimu AUTO.

Nastavení Holiday Mode zrušíte dalším stisknutím tlačítka .

3.6 ECO režim

Jedná se o rychlý přístup k úspoře energie, ale také o zachování pohodlí.
V režimu ECO bude v místnosti vždy udržována nastavená teplota, 
pokud tento režim neukončíte. Výchozí teplota je 9 °C, tuto výchozí hodnotu 
můžete změnit v uživatelských možnostech.

Do režimu ECO přejděte stisknutím tlačítka 
Následuje obrázek:

Ukončení ECO režimu stisknutím tlačítka

3.7 OFF režim (Ochrana proti mrazu)

V režimu OFF se ochrana proti mrazu v místnosti automaticky zapne, pokud režim neukončíte, 
Výchozí teplota je 7 °C, tuto výchozí hodnotu můžete změnit v uživatelských možnostech.

Dlouhým stisknutím             přejděte do režimu OFF 
Následuje obrázek:

Režim OFF ukončíte stisknutím tlačítka

3.8 Dětský zámek

Dlouhým stisknutím tlačítka OK vstupte 
do Menu Selection, vyberte pomocí + - , 
potvrďte stisknutím tlačítka OK pro otevření 
funkce Child Lock, když bliká 

Zrušení dětského zámku (child lock) dlouhým stisknutím tlačítka OK



24

1

ON

0

12

1

OFF

-10

24

3

ON

10

ID

1

2

3

4

Min. Max. Default Option Content

Change 12h or 24h clock 

Change to another pre-set 
program

Switch on/off summer/winter time

Change temperature offset°C
(0.5°C / step)

OFFOFF ON5 Restore the factory Settings

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

6

7

To disable Off function

Frost Protection 

00

OFF

5

ON

C F C

11

12

5

32

9

0

32

5

5

60

32

8

9

10

13

14 -30 30 0

Pre-set the lowest temperature

Pre-set the highest temperature

Pre-set the ECO temperature

Valve Protection(unit: min., if the 
valve has not been opened for 
24hours, it will be automatically 
opened every 10:00am; “0” 
means no Valve Protection

Activate Smart Remote 
Control (App remote control)

Change degrees Celsius 
or Fahrenheit 

Change humidity

OFF (ON for 
Wi-Fi thermosta)

15 OFF ON OFFPID control function

4. Uživatelská volba 5. Tabulka uživatelných voleb
1. Uživatelskou operaci můžete změnit po zadání uživatelské operace stisknutím tlačítka OK, 
když pod volbou Menu bliká USER.

2. V části User Option (Uživatelská volba) se ID volby zobrazuje v oblasti Temperature Area 
(levá strana obrazovky), obsah volby se zobrazuje v oblasti Time Area (pravá strana obrazovky).

3. Pod položkou User Option bliká Option ID (podrobnosti viz tabulka User Options níže), 
stisknutím tlačítek + - procházejte volitelné možnosti, stisknutím tlačítka OK vyberte cílové Option ID, 
poté nastavte User Option stisknutím tlačítek + - a nastavte jej stisknutím tlačítka OK.

4. Chcete-li zrušit nastavení uživatelské operace, stiskněte tlačítko             když bliká Option Content.

5. Pro ukončení nastavení uživatelského provozu stiskněte tlačítko              když bliká ID volby.



17 0.3（+/-0.3°C）

16

0.1 1.0

0.1 1.0 0.3（+/-0.3°C）Nastavení hystereze PID regulace

18

19

20

OFF

60（minute）

5°C

OFF

0

Id8

ON

60

Id9

Funkce otevřeného okna

Doba zastavení ohřevu při otevření okna

Nastavení cílového rozsahu teploty 
v režimu OFF 

Wireless Programmable Thermostat

Provozní teplota

Režim řízení

0 to 50°C

Systém vytápění

Display

Vysílací frekvence

Komunikační dosah
(volný prostor)

LCD s podsvícením

868 MHz(433 MHz-PTC10-433), 
2 way

100 metrů

Napájení

Životnost baterie

Rozsah nastavení teploty

Přesnost regulace teploty

Interval měření

Teplota protimrazové ochrany

2 x AA alkalické baterie

Standardně 2 roky

5°C to 32°C (0.5°C step)

+/-0.5°C/adjustable from 0.1 to 1.0°C 

každou minutu

5°C

Rozsah vlhkosti 10 to 90%RH

Upozornění: Uživatelská volba 19, 20 výrazné snížení citlivosti může vést 
k častému zapínání a vypínání ohřevu, zejména při použití automatické PID 
regulace, v případě mladiny může dojít k poškození zdroje tepla.

Bezdrátový přijímač

Provozní teplota

Frekvence přenosu  

Komunikační dosah
(otevřená prostor)

Napájení

Napájecí zdroj

Switch rating

Switch Type

Rozměry (VxŠxH)

IP třída

Standard

Hmotnost

0 to 50°C

868 MHz(433 MHz-PTR10-433), 
Bidirectional

100 meters

<2W

100VAC~240VAC, 50Hz

240VAC 50Hz, 24A resistive, 
16A inductive

SPST relay

100x 85 x 32mm

IP30

CE

150g

Přesnost vlhkosti

Jednotky času

Rozměry (VxŠxH)

IP třída

Standard

Hmotnost

12 hour/24 hour

117.2 x 87.2 x 26.6mm

IP30

CE

211g s baterií

+/-5%RH 

6. Specifikace produktu 6. Specifikace produktu

Nastavení hystereze PID regulace


