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Návod k použití a upozornění pro 
 
 

Zásuvkový termostat TH04 s dálkovým ovládáním 
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OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU 

 
Se zásuvkovým termostatem TH04 s dálkovým ovládáním jste si zakoupili jednoduchý a účinný 

kontrolní systém, který navíc šetří elektrickou energii. 

Hlavní výhodou topení infračervenými panely je, že oblasti/prostory jsou zahřívány konkrétně a není 

tedy vždy nutné vytápět celou místnost. S tímto vědomím, musí termostatický systém pro infrapanely 

vyhovět těmto speciálním funkcím: teplota by měla být měřena přesně v prostoru, kde infračervený 

panel působí. 

 

Pro zásuvkový termostat TH04 s dálkovým ovládáním je velmi jednoduché tomuto požadavku 

vyhovět, protože senzor měřící teplotu je zabudován v dálkovém ovladači.  

Proto, vhodným umístěním dálkového ovladače do místa požadované teploty (na stole, v blízkosti 

pohovky, atd.) Vy budete mít jednoduché řešení pro ovládání Vašich infrapanelů. 

Navíc se zásuvkovým termostatem TH04 s dálkovým ovládáním budete šetřit Vaše náklady na 

elektrickou energii při vytápění infrapanely. Dálkový ovladač komunikuje s přijímačem na Vaší 

elektrické zásuvce (230V) bezdrátově, proto by vzdálenost mezi nimi neměla být větší než 8m. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 
Vaše bezpečnost při používání zásuvkového termostatu TH04 s dálkovým ovládáním 

nebude zaručena, pokud nedodržíte následující instrukce. Nepřejímáme žádnou 

odpovědnost při nedodržení těchto bezpečnostních pokynů. Také záruka je poté 

neplatná!  

 

Tento produkt není hračka, proto nesmí být v dosahu dětí. Zařízení nesmí být používáno dětmi. 

Zásuvkový přijímač může být fascinující pro děti, proto jim zabraňte s jakýmkoliv nakládáním nebo 

poškozením tohoto zařízení.  

Zařízení nesmí být používáno ve vlhkém nebo mokrém prostředí, ale jen v suchých vnitřních 

prostorách (nepoužívat v koupelnách ani jimi podobných prostorech). Může hrozit smrtící elektrický 

šok! 

 

Během uskladnění nebo při používání zásuvkového termostatu TH04 s dálkovým ovládáním nesmí být 

okolní teplota vyšší než 50°C a nižší než 0°C nebo být vystaven přímému slunečnímu záření. 

 

Maximální požadovaný výkon (230V  /̃50Hz, max. 16A, 3680VA) nesmí být překročen. 

 

Nenechávejte obalové materiály bez dozoru. Můžou být nebezpečnou hračkou pro děti. 

 
V komerční instrukci, předpisy preventivní ochrany pojištění z odpovědnosti za škodu 
zaměstnavatele pro elektrické instalace a operační materiály, musí být tyto bezpečnostní 
pokyny uvedeny. 
 
 

 
LIKVIDACE 

 

Zásuvkový termostat TH04 s dálkovým ovládáním musí být likvidován vždy 

jednotlivě v souladu s nakládáním s příslušným nařízením o nakládání s odpady ve 

Vaší obci.  
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PŘED PRVNÍM STARTEM                          POUŽITÍ 
 

1. Vložte baterie do dálkového ovladače 
Otevřete víčko na zadní straně dálkového ovladače, vložte baterie a poté víčko zase uzavřete. 

 

 

2. Zasuňte zdířkovou zástrčku (přijímač) do elektrické zásuvky (230V) 
POZNÁMKA: S jedním dálkovým ovladačem můžete regulovat až čtyři zásuvkové přijímače 

(nastavení naleznete níže v Před prvním použitím-nastavení) 

 

POZNÁMKA: Dálkový ovladač komunikuje s přijímačem na Vaší elektrické zásuvce (230V) 

bezdrátově, proto by vzdálenost mezi nimi neměla být větší než 8m.   

 

 

3. Zapojte infrapanel do zásuvkového přijímače 

 

4. Umístěte dálkový ovladač na místo kde infrapanel působí 
Aby bylo využití tohoto termostatu co nejlepší, umístěte dálkový ovladač na místo s nejvyšším 

teplotním požadavkem. Tedy na místo kde bude nejčastější pobyt osob v daném prostoru (např. 

v případě, že budete mít infrapanel instalován na stěně proti jídelnímu stolu, umístěte dálkový ovladač 

na stůl nebo v jeho těsné blízkosti). 

 

Když svítí zelené světlo na dálkovém ovladači a zásuvkový přijímač je v zásuvce zapnutý, tak to 

znamená, že infrapanel topí (spotřebovává el. energii). Když nesvítí zelené světlo, infrapanel netopí 

(nespotřebovává el. energii).   

 

POZNÁMKA: Dálkový ovladač komunikuje s přijímačem na Vaší elektrické zásuvce (230V) 

bezdrátově, proto by vzdálenost mezi nimi neměla být větší než 8m.   

 

POZNÁMKA: Dálkový ovladač pracuje bezdrátovým přenosem signálu, proto potřebuje bezbariérový 

prostor mezi ním a zásuvkovým přijímačem (nemůže procházet skrze stěny, strop, podlahu, atd.). 

 

 

 

5. Nastavte dálkový ovladač na teplotu, která je pro Vás komfortní 

Nastavení jednotlivých rozsahů teplotních požadavků najdete v níže uvedené tabulce 

(Display). 
POZNÁMKA: Jednotlivé teplotní úrovně jsou pouze orientační. Když budete mít pocit chladna, 

přidejte na dálkovém ovladači o jeden stupeň směrem nahoru. Když budete mít pocit přílišného tepla, 

snižte o jeden stupeň směrem dolů. 

 

Když svítí zelené světlo na dálkovém ovladači a zásuvkový přijímač je v zásuvce zapnutý, tak to 

znamená, že infrapanel topí (spotřebovává el. energii). Když nesvítí zelené světlo, infrapanel netopí 

(nespotřebovává el. energii).   

 

POZNÁMKA: Dálková ovladač posílá každých 20 sekund signál zásuvkovému přijímači. Proto je 

potřeba vyčkat pár sekund, než se Váš nový požadavek přenese a infrapanel bude podle něj spínat. 

 

POZNÁMKA: V případě že zásuvkový přijímač nepřijme signál od dálkového ovladače do 1 minuty, 

automaticky vypne. Tato funkce signalizuje, že dálkový ovladač má nějaký problém (většinou vybité 

baterie) a infrapanel není napájen z elektrické sítě. 
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POZNÁMKA: Ujistěte se, že dálkový ovladač správně komunikuje se zásuvkovým přijímačem. 

Nejsnadnější jak toto otestovat, je nastavit na dálkovém ovladači požadavek MAX (permanentní 

topení), počkat pár sekund a zelené světlo na dálkovém ovladači i zásuvkovém přijímači musí svítit.  

Pokud tomu tak není, můžete vyhledat radu níže v sekci Odstranění problémů. 

 

 

 

 
   Dálkový ovladač                                       Display 
 

   nastavení vyšší požadované teploty 

 

  nastavení nižší požadované teploty 

 

zelené světlo – panel topí 

 

 

 

Zásuvkový přijímač 

 

                         připojení k vysílači 
 

 

                           kontrolka zapnuto/vypnuto 

                     (zároveň tlačítko “learn-button“) 
 

zelené světlo       – svítí – panel topí 

                            – nesvítí – panel netopí 
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PŘED PRVNÍM STARTEM                   Připojovací funkce 

 
Základní funkce 
 

Obecně je zásuvkový termostat TH04 s dálkovým ovládáním uživatelsky velmi jednoduchý. 

Zásuvkový přijímač a dálkový ovladač je set, který mezi sebou dálkově komunikuje na 

bezdrátové technologii. 

 

Nicméně, v případě nějakých problémů věnujte pozornost níže uvedené sekci Odstranění 

problémů. 

 

Uvedení do provozu 
1. Po vložení přijímače termostatu TH04 do zásuvky 230V začne zelené světlo na 

zásuvkovém přijímači blikat (to znamená, že zásuvkový přijímač hledá vysílač -

 dálkový ovladač)  

2. stlačte tlačítko “up“  na dálkovém ovladači a nastavte

Zelené světlo přestane blikat a zásuvkový přijímač začne komunikovat s dálkovým 

ovladačem 

 

3. Poté již můžete na dálkovém ovladači nastavit požadovanou teplotu, dle přiložené 

tabulky 

 

 
Pokud budete dálkový ovladač používat pro více jak jeden zásuvkový přijímač, učiňte následující: 

 
 

 stlačte tlačítko “learn-button“ na zásuvkovém přijímači po dobu několika sekund, 

dokud nezačne zelené světlo na zásuvkovém přijímači blikat 

 stlačte tlačítko “up“  na dálkovém ovladači a nastavte

Zelené světlo přestane blikat a zásuvkový přijímač začne komunikovat s dálkovým 

ovladačem. 

 

KONTROLA ZDA JE VŠE V POŘÁDKU: 

 na dálkovém ovladači nastavte maximální úroveň (MAX) 

 čekejte několik sekund, dokud zelené světlo na dálkovém ovladači nezhasne 

 zkontroluje, zda zelená kontrolka na zásuvkovém přijímači zhasne také – pak je vše v pořádku  

 

 

POZNÁMKA: Pokud chcete použít více než jeden dálkový ovladač ve stejné místnosti nebo 

v nějakém otevřeném prostoru, toto může s sebou přinést ovlivnění signálu mezi nimi.  

Užití více než jednoho dálkového ovladače: 

 každý dálkový ovladač musí být nastaven individuálně 

 následují stejné kroky jako při nastavení jednoho ovladače v postupném pořadí 
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Montáž dálkového ovladače 

 
Dálkový ovládač je standardně dodáván s držákem na stěnu, který můžete v případě stálého umístění 

využít. Pokud se však bude Váš teplotní požadavek na konkrétní místo v prostoru měnit, můžete 

dálkový ovladač pouze položit např. na stůl, pohovku, poličku atd. 

 

POZNÁMKA: Dálkový ovladač pracuje bezdrátovým přenosem signálu, proto potřebuje bezbariérový 

prostor mezi ním a zásuvkovým přijímačem (nemůže procházet skrze stěny, strop, podlahu, atd.). 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Napájení                             230V  /̃50Hz, max. 16A 

 

Provozní teplota                 0 – 50 °C 
 

Komunikační interval        dálková ovladač posílá každých 20 sekund signál zásuvkovému přijímači 

 

Bezdrátový dosah                 8-10m (pouze v interiéru) 

 

Teplotní úrovně                    7 teplotníchzón, od 5 °C do 25 °C 

 

Zásuvkový přijímač              určeno proEU 

 
 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Nevyhazujte balicí materiál jen tak. Dbejte těchto pokynů: 

Balicí materiál z kartonu lze dát do sběru starého papíru, případně do vhodného systému 

zpracování odpadu. 

 

Fólie nebo obaly z plastu nesmějí přijít do rukou dětem. Ochranné fólie řádně recyklujte. 

 

Termostat nebo jeho části nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale patří na 

sběrná místa, která jsou určená pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Symbol na 

produktu, tento návod k použití a balení informace na tuto likvidaci upozorňují. 

 

Opakovaným použitím, materiálním využitím a jinými formami zužitkování starých přístrojů 

významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Pro bližší informace se obraťte na místní obecní 

správu, na oddělení pro likvidaci odpadů.  

 
PROHLÁŠENÍ 
Tímto prohlašujeme, že produkt „zásuvkový termostat TH04 s dálkovým ovládáním“ je v souladu 

s těmito směrnicemi a normami: 

 

EN60335-1               EN60335-2-30              EN62233 

 
Vedení společnosti Topinfra s.r.o. 
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PŘEPRAVA A DODÁNÍ 
Zásuvkový termostat TH04 s dálkovým ovládáním je zasílán prostřednictvím přepravní 

služby. Pro případnou reklamaci v souvislosti se škodami způsobenými při přepravě Vás 

žádáme, abyste při převzetí zásilky termostat vybalili, nafotili a případné škody uvedli na 

přepravní dokument a nechali si je potvrdit přepravcem. 

 

Odstranění problémů 
 
Dálkový ovladač přestal pracovat 

Nastavte na dálkovém ovladači úroveň MAX (step 6) a počkejte pár sekund. Zelená kontrolka na 

ovladači by měla svítit zeleně.  

Pokud tomu tak není, zkuste vyměnit baterie.  

Pokud ani to nepomůže, postupujte dle návodu níže (problémy se zásuvkovým přijímačem). 

 

 

Zelená kontrolka na dálkovém ovladači svítí, ale infrapanel je studený (netopí) 

To může nastat v případě, že na trase v dálkovém přenosu mezi dálkovým ovladačem a zásuvkovým 

přijímačem nastal nějaký problém. 

Nastavte na dálkovém ovladači úroveň MAX (step 6) a počkejte pár sekund. Zelená kontrolka na 

ovladači by měla svítit zeleně. V případě, že infrapanel stále nepracuje/netopí, zkuste zkontrolovat 

správné zapojení zásuvkového přijímače ve Vaší elektrické zásuvce, případně zkuste jinou. 

Pokud bude problém i nadále trvat, kontaktujte prodejce, kde jste zásuvkový termostat TH04 s 

dálkovým ovládáním zakoupili. 

 

Dálkový ovladač nekomunikuje se zásuvkovým přijímačem 

Přineste dálkový ovladač blíže k zásuvkovému přijímači a zkuste spojení znovu. Dálkový ovladač 

komunikuje s přijímačem na Vaší elektrické zásuvce (230V) bezdrátově, proto by vzdálenost mezi 

nimi neměla být větší než 8-10m.  Dálkový ovladač potřebuje bezbariérový prostor mezi ním a 
zásuvkovým přijímačem (nemůže procházet skrze stěny, strop, podlahu, atd.). 
Pokud bude problém i nadále trvat, kontaktujte prodejce, kde jste zásuvkový termostat TH04 s 

dálkovým ovládáním zakoupili. 

 

Zelená kontrolka svítí na zásuvkovém přijímači, ale nesvítí na dálkovém ovladači 

Na zásuvkovém přijímači znovu přepnete tlačítko vypnuto/zapnuto. Zkuste také znovu nastavit 

základní komunikaci mezi zásuvkovým přijímačem a dálkovým ovladačem.  

Pokud bude problém i nadále trvat, kontaktujte prodejce, kde jste zásuvkový termostat TH04 s 

dálkovým ovládáním zakoupili. 

 

V případě, že zásuvkový přijímač nepřijímá signál déle než 1 minutu 

Potom zásuvkový přijímač automaticky vypne. Tato funkce signalizuje, že dálkový ovladač má nějaký 

problém (většinou vybité baterie) a infrapanel není napájen z elektrické sítě. 

Na zásuvkovém přijímači znovu přepnete tlačítko vypnuto/zapnuto. Zkuste také znovu nastavit 

základní komunikaci mezi zásuvkovým přijímačem a dálkovým ovladačem.  

Pokud bude problém i nadále trvat, kontaktujte prodejce, kde jste zásuvkový termostat TH04 s 

dálkovým ovládáním zakoupili. 
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Milí zákazníci, 

 

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Pokud bude zařízení vykazovat známky poškození, 

kontaktujte nejdříve naši přímou telefonní linku +420 606 770 864, případně se obraťte na prodejce, u 

kterého jste zařízení pořídili. Pokud problém nelze vyřešit touto cestou, pošlete zařízení zpět Vašemu 

prodejci, přiložte kopii dodacího listu a popis dané vady. 

 

- společnost Topinfra s.r.o. poskytuje na všechny své produkty záruku funkčnosti 24 měsíců, počítáno 

od data prodeje. Doklad o koupi slouží jako podklad pro záruku. 

- ze záruky jsou vyloučeny vnější optické vady a také škody, které vznikly nesprávnou instalací nebo 

nevhodným používáním. Záruka nebude poskytnuta na výrobky s odstraněným nebo nečitelným 

výrobním číslem a na mechanicky poškozené výrobky. 

- nárok na záruku zaniká při zásahu neoprávněné třetí osoby 

- záruka zahrnuje opravu nebo výměnu vadného dílu, avšak nezahrnuje Vaše nezbytné výdaje (např. 

poštovné pro zaslání zásilky na adresu naší firmy, zabalení panelu, apod.) 

- upozorňujeme Vás, že odmítáme nové dodání zboží, pokud je spojeno s nesrovnatelně vyššími 

náklady, než odstranění vad (což představuje obecný případ) 

- porouchané zařízení, případně díl, zašlete v původním obalu společnosti Topinfra s.r.o. Přiložte popis 

vad, příslušenství, kopii kupního dokladu a záruční list v případě reklamace. Neúplné zásilky nebudou 

ze zásady přijaty. 

- obdržíte záruční list s odpovídajícím záznamem naší servisní dílny, spolu s opraveným 

zařízením/dílem nazpět. Toto poštovné bude platit firma Topinfra s.r.o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY K OPRAVÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Topinfra s.r.o., Za Valy 1424, 69662 Strážnice, CZ, tel.: +420 607 880 328 

e-mail: info@topinfra.cz; info@topinfra.sk 

                                                    Záznamy (vyplní Topinfra s.r.o.)  

Zařízení ………………… THER …………………………… 

Typ zařízení …………… TH04 ………………………….. 

Faktura č.: ……………………………………….       

Datum prodeje ……………………………………  

Zákazník …………………………………………….. 

……………………………………………………………                               …………………………………………………… 

…………………………………………………………..                       razítko a podpis                                                                                                          
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