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Technické charakteristiky

ZÁRUKA

V rámci neustálého vývoje našich výrobků, si výrobce vyhrazuje právo na změny technických údajů či 
vlastností svých výrobků, bez předchozího upozornění. Na výrobky se vztahuje záruka v délce trvání 2 
roky od data prodeje výrobku konečnému zákazníkovi v souladu s platnými zákony a záručními podmínkami 
prodejce. Úplné znění záručních podmínek si vyžádejte u prodejce.
V rámci neustáleho vývoja našich výrobkov, si výrobca vyhradzuje právo na zmeny technických údajov či 
vlastností svojich výrobkov, bez predchádzajúceho upozornenia. Na výrobky sa vzťahuje záruka v dĺžke 
trvania 2 roky od dátumu predaja výrobku konečnému zákazníkovi v súlade s platnými zákonmi a záručnými 
podmienkami predajcu. Úplné znenie záručných podmienok si vyžiadajte od predajcu.

Pozrite na www.seitron.com a stiahnite si kompletný návod na inštaláciu a použitie.
Pozrite na www.seitron.com a stiahnite si kompletný návod na inštaláciu a použitie.

Spuštěné chlazení
Spustené chladenie

Spuštěné vytápění
Spustené vykurovanie

Wi-Fi připojena
Wi-Fi pripojená

(ikona bliká) Termostat není připojen ke     
Cloudu
(Ikona bliká) Termostat nie je pripojený ku 
Cloudu

Permanentní manuální režim
Permanentný manuálny režim

Dočasný manuální režim (do půlnoci)
Dočasný manuálny režim (do polnoci)

Program
Program

Čeká se na párování termostatu s aplikací
Čaká sa na párovanie termostatu s aplikáciou
Aktivovaný zámek tlačítek
Aktivovaný zámok tlačidiel

Wi-Fi zakázána
Wi-Fi zakázaná

Dlouhým stiskem (alespoň 1 sekundu): ON/OFF
Krátkým stiskem: se vrátíte k předchozímu menu
Dlhým stlačením (aspoň 1 sekundu): ON/OFF
Krátkym stlačením: sa vrátite k predchádz-
ajúcemu menu

Menu, volba možností
Menu, voľba možností

Zvýšení teploty,
Přesun směrem nahoru.
Zvýšenie teploty,
Presun smerom nahor
Snížení teploty,
Přesun směrem dolů.
Zníženie teploty,
Presun smerom nadol

Aplikace / Aplikácia Android a iOS pro chytré telefony/pre inteligentné telefóny

Typ: Nástenný programovateľný termostat 
Dostupné farby: Čierna alebo Biela
Displej: Farebný TFT
Napájacie napätie: 100..253Vac 50..60Hz
Príkon: nižší ako 2 W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé: max. 3A 250Vac SPDT
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Rozsah nastavenia teplôt: +5.0..+40.0 °C
Prevádzkový režim vykurovania/chladenia
Týždenný alebo manuálny program
Protizámrzný režim
Zrýchlený režim nastaviteľný z aplikácie (30-60-90 min.)
Možnosť pripojenia externého snímača
Hodiny riadené cez web
Softvérová trieda: A
Stupeň krytia: IP 30
Rozmery: 122x82x15 mm
Trieda termoregulácie: IV

Typ: Nástěnný programovatelný termostat
Dostupné barvy: Černá nebo Bílá
Displej: Barevný TFT
Napájecí napětí: 100..253Vac 50..60Hz
Příkon: nižší než 2 W
Zatížitelnost kontaktů relé: max. 3A 250Vac SPDT
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Rozsah nastavení teploty: +5.0..+40.0 °C
Provozní režim vytápění/chlazení
Týdenní nebo manuální program
Protizámrzný režim
Zrychlený režim nastavitelný z aplikace (30-60-
90min.)
Možnost připojení externího snímače
Hodiny řízené přes web
Třída softwaru: A
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry: 122x82x15 mm
Třída: IV
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UPOZORNĚNÍ! / UPOZORNENIE!
• Před započetím jakýchkoliv el. připojení je nutné zařízení nejprve odpojit od napájení.
• Instalaci a elektrické připojení zařízení musí provádět odborně způsobilá osoba s patřičnou elektro-

technickou kvalifikací, která vše provede dle platných předpisů a norem.
• Pred začatím akýchkoľvek el. pripojení je nutné zariadenie najprv odpojiť od napájania.
• Inštaláciu a elektrické pripojenie zariadenia musia vykonávať odborne spôsobilá osoba s patričnou 

elektro-technickou kvalifikáciou, ktorá všetko urobí podľa platných predpisov a noriem.

INSTALACE / INŠTALÁCIA

Stáhněte si aplikaci Seitron Smart.
Stiahnite si aplikáciu Seitron Smart.9

Displej zobrazí blikající ikonu ‘   ‘ .
Displej zobrazí blikajúcu ikonu ‘   ‘.
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Spusťte aplikaci, zaregistrujte se a přihlaste se. Následně dokončete nastavení 
termostatu Witime.
Spustite aplikáciu, zaregistrujte a prihláste sa. Následne dokončite nastavenie termostatu Witime. 
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Znovu připojte napájení k časovému termostatu.
Znovu pripojte napájanie  k časovému termostatu.7

Odpojte napájecí napětí.
Odpojte napájacie napätie.1

Při NÁHRADĚ již stávajícího časového termostatu, postupujte dle bodu 2. 
Při instalaci NOVÉHO termostatu postupujte dle bodu 3.
Pri NÁHRADE už existujúceho časového termostatu, postupujte podľa bodu 2.
Pri inštalácii NOVÉHO termostatu postupujte podľa bodu 3.

Vyhákněte stávající časový termostat ze stěny a 
vyfoťte si el. zapojení: 
Napájecí kabely jsou obvykle modré a hnědé, kabely 
ovládání kotle jsou obvykle černé nebo šedé.
Po zaznamenání pozice kabelů je odpojte a demontujte 
stávající časový termostat.
Vyberte existujúci časový termostat zo steny a 
odfoťte si el. zapojenie::
Napájacie káble sú zvyčajne modré a hnedé, káble 
ovládania kotla sú zvyčajne čierne alebo sivé.
Po zaznamenaní pozície káblov ich odpojte a demontujte 
existujúci časový termostat.

2

Instalujte zpět  kryt tak, že jej nejprve zaháknete 
na horní straně plastové základny (1) a následně 
jej uchytíte do spodních háčků (2).

Inštalujte späť kryt tak, že ho najprv zavesíte 
na hornej strane plastovej základne (1) a následne 
ho uchytíte do spodných háčikov (2).
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Vyhákněte a demontujte přední kryt termostatu Witime z 
plastové základny tak, že zatlačíte na 2 háčky umístěné na 
spodní straně programovatelného termostatu a kryt uvolníte 
směrem nahoru.
Vyberte a demontujte predný kryt termostatu Witime z 
plastovej základne tak, že zatlačíte na 2 háčiky umiestnené na 
spodnej strane programovateľného termostatu a kryt uvoľníte 
smerom nahor.

3

Vložte a upevněte termostat Witime na 
stěnu pomocí dodávaných šroubů.

Vložte a upevnite termostat Witime na stenu 
pomocou dodávaných skrutiek.

5

Připojte vodiče, jak bylo uvedeno v příkladu el. 
zapojení kotle:
Pripojte vodiče tak, ako bolo uvedené  
v príklade el. zapojenia kotla::
4: Spol. ke kotli / Spol. ku kotlu
6: Bez proudu otevřeno ke kotli
 Bez prúdu otvorené ku kotlu
7: Fáze (obvykle hnědá)
    Fáza (zvyčajne hnedá)
8: Nulový vodič (obvykle modrý)
 Nulový vodič (zvyčajne modrý)
1-2: Externí snímač pokojové teploty (Volitelný)
 Externý snímač izbovej teploty (Voliteľný)
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V kompletním návodu k instalaci a použití 
naleznete další možnosti zapojení.
V kompletnom návode na inštaláciu a použitie 
nájdete ďalšie možnosti zapojenia.

C

www.ivarcs.cz




