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Obj. č.: 124 44 48 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup termostatu Schego 112. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Rozsah dodávky 
(Obrázek 1) 
1. Termostat 
2. Tepelný senzor  
3. Kabel senzoru 
 

 
 
 
 
 

Účel použití 
 

Tento výrobek se používá k regulaci teploty připojeného zdroje tepla (např. ohřívače, titanové trubky, 
elektricky vyhřívané dečky, topení, atd.) v závislosti na aktuální teplotě prostředí. 
Cílová teplota a přesnost spínání se nastavuje na digitálním displeji. Termostat pak automaticky 
reguluje čas spínání připojeného zdroje tepla podle teploty, kterou naměří jeho tepelné čidlo. 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 

 
 
 

1. Regulátor teploty 
2. Snímač (teplotní čidlo) 
3. Kabel  

 
 

Připojení termostatu 
 

1. Zapojte termostat do síťové zásuvky, aby byl digitální displej navrchu a snadno čitelný  
(viz obrázek 2). 

 

 
- Po zapojení do zásuvky se na digitálním displeji postupně zobrazí všechny prvky a ukáže se 

verze firmwaru. Poté se zobrazí aktuální teplota. 
2. Vyčistěte povrch, ke kterému chcete připojit snímač teploty. V případě potřeby použijte čisticí 

prostředek.  
 
Pokud dojde k přehřátí tepelného čidla, hrozí nebezpečí požáru. 
Nepokládejte čidlo přímo na zdroj tepla. 

 



3. Položte tepelný senzor tak, aby snadno zaznamenával teplo, které vyzařuje tepelný zdroj a nebyl 
přitom vystaven přímému slunečnímu světlu. 

 POZNÁMKA: 
Přímé sluneční světlo by mělo vliv na skutečně naměřenou teplotu. 
 
4. Kabel senzoru pokládejte tak, aby byl chráněn proti mechanickému poškození a nemohlo  

se odpojit. 
 

Nastavení hodnot 
 
1. Stiskněte současně obě tlačítka se šipkami (obr. 3). 

- Objeví se úroveň parametrů. 
2. Použijte tlačítka se šipkami a přejděte k parametru, 

který chcete nastavit: 
- P1: Cílová teplota (lze ji nastavit) 
- P2: Aktuální teplota (nelze ji nastavit) 
- P3: Přesnost spínání (lze ji nastavit) 

3. Stiskněte současně obě tlačítka se šipkami. 
- Zobrazí se aktuální hodnoty parametru. 

4. Použijte tlačítka se šipkami a nastavte požadovanou 
teplotu. 

5. Stiskněte současně obě tlačítka se šipkami. 
- Nastavená hodnota se použije a vrátíte se na úroveň parametrů. 

6. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na P2. 
7. Stiskněte znovu současně obě tlačítka se šipkami. 

- Úroveň parametrů se zavře a ukáže se aktuální teplota. 

 POZNÁMKA: 
Úroveň parametrů se automaticky zavře po 30 sekundách a ukáže se aktuální teplota.  
Hodnota, kterou nastavíte, se bezpečně uloží 5 sekund po stisknutí posledního tlačítka a zachová se,  
i když se termostat odpojí od síťové zásuvky. 
 

Uvedení tepelného zdroje a termostatu do provozu 
 

1. Nastavte cílovou teplotu a přesnost spínání (viz výše). 
2. Zapojte připojovací konektor zdroje tepla do zdířky na termostatu a zapněte zdroj tepla  

(za předpokladu, že ho lze zapnout samostatně). 
 

Vypnutí termostatu 
 

1. Pokud to je možné, vypněte zdroj tepla. 
2. Vytáhněte připojovací konektor zdroje tepla ze zdířky na termostatu. 
3. Odpojte tepelný senzor od měřeného povrchu. 
4. Odpojte termostat od síťové zásuvky. 
 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 

Řešení problémů 
 
Problém  Příčina Řešení 
Zdroj tepla nehřeje. Je nastavena příliš nízká 

cílová teplota. 
Zvyšte cílovou teplotu. 

Nesprávné měření 
aktuální teploty. 

Dávejte pozor, aby senzor nebyl příliš 
blízko u zdroje tepla a nebyl vystaven 
přímému slunečnímu světlu. 
Zajistěte, aby byl senzor umístěn vhodným 
způsobem a správně měřil teplotu média. 

Vadný kabel senzoru 
nebo senzor. 

Vyměňte termostat. 

Závada na termostatu. Vyměňte termostat. 
Zdroj tepla hřeje 
nepřetržitě. 

Je nastavena příliš 
vysoká cílová teplota. 

Snižte cílovou teplotu. 

Vadný kabel senzoru 
nebo senzor. 

Vyměňte termostat. 

Displej nesvítí. Došlo k výpadku proudu. Zkontrolujte elektrickou síť. 
Závada na termostatu. Vyměňte termostat. 

 

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do regulátoru 
teploty. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.  

Technické údaje 
 

Provozní napětí: 220 - 240 V AC, 50Hz 
Připojená zátěž (max.): 1000 W 
Rozsah snímané teploty: +5 ºC až +50 ºC (v krocích po 1 ºC) 
Přesnost spínání: +0,5 ºC až +9,9 ºC (nastavitelná v krocích po 0,1 ºC) 
Tepelný senzor: 5 V DC 
Délka kabelu senzoru: 2 m 
Třída ochrany krytem (termostat): I (jen pro použití uvnitř místností) 
Třída ochrany krytem (senzor): IP 68 
Rozměry termostatu: 113 x 69 x 53 mm 
Hmotnost včetně senzoru: 265 g 
 
 
 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká rep ublika, s. r. o.  
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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