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Vážený zákazník, 
ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup 
inteligentnej termostatickej radiátorovej 
hlavice eQ-3 Bluetooth. Tento návod 
obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku 
do prevádzky a na jeho obsluhu. Uchovajte si 
ho tak, aby ste ho mohli kedykoľvek prečítať. Ak 
výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, 
aby ste im odovzdali aj tento návod.

Rozsah dodávky
1 x Radiátorová termostatická hlavica
1 x Adaptér Danfoss RA
1 x Kruhová vložka
1 x Skrutka hlavy valcov M4 x 12
1 x matica M4
2 x Batérie AA
1 x Návod na obsluhu

Účel použitia
Inteligentná termostatická radiátorová hlavica 
sa používa na reguláciu ventilov bežných 
radiátorov a zónovú reguláciu vykurovania. 
Najčastejší spôsob využitia je vo vykurovacej 
sústave pri centrálnom zásobovaní teplom.

Funkcie
Inteligentná termostatická radiátorová hlavica 
umožňuje užívateľsky jednoduché a intuitívne 
ovládanie pomocou aplikácie „calor BT“ 
v smartfóne, vďaka ktorej môžete pohodlne 
nastaviť želanú izbovú teplotu.

Aplikácia „calor BT“ je určená pre smartfóny 
s operačným systémom iOS a Android. 
Môžete si ju bezplatne stiahnuť z obchodu 
GooglePlay alebo AppStore. Termostatická 
radiátorová hlavica umožňuje reguláciu 
jednotlivých radiátorov alebo izbovej teploty. 
Požadovaná teplota sa dosahuje pomocou 
naprogramovaných alebo individuálne 
nastaviteľných fáz ohrevu a chladenia. 
Inteligentná radiátorová hlavica je vhodná 
na všetky bežné radiátorové ventily a možno 
ju ľahko namontovať bez toho, aby ste museli 
vypúšťať z radiátora horúcu vodu alebo 
inak zasahovať do vykurovacieho systému. 

Pomocou funkcie rýchleho ohrevu možno 
ventil plne otvoriť a zakrátko vykúriť studenú 
miestnosť. Vďaka funkcii automatickej detekcie 
otvoreného okna možno počas vetrania navyše 
ušetriť energiu.

Popis a ovládacie prvky
A. Spojovacie matice pre nasadenie 

na vykurovací ventil
B. Nastavené = spínacie časové obdobia 

týždenného programu
C. Teplota Eco/Comfort , funkcia 

otvoreného okna , manuálny režim 
(Manu), automatický režim (Auto)

D. Funkcia sviatku , dni v týždni a symbol 
slabých batérií . 

E. Tlačidlo Mode/Menu: Prepínanie režimu 
Auto, manuálny režim a funkcie sviatku 
(stlačte krátko); režim nastavenia (stlačte 
a podržte aspoň 3 sekundy)

F. Ovládacie koliesko: Zmena nastavenia, 
napr. Nastavenie teploty (otáčajte 
kolieskom), zapínanie funkcie boost (náhle 
zvýšenie teploty) a potvrdenie, resp. 
uloženie nastavení v menu (ovládacie 
koliesko krátko stlačte)

G. Tlačidlo : Prepínanie teploty Eco 
a Comfort

H. Zobrazenie teploty, času a dátumu, 
položiek menu a funkcií
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Vloženie (výmena) batérií
Pri dodaní sú batérie v prístroji už vložené. 
Stačí jednoducho odstrániť ochranný 
izolačný štítok. Pri výmene batérií postupujte 
nasledujúcim spôsobom:
 Stlačte kryt batérií po oboch stranách 

prstami a zatlačením nadol ho odstráňte.
 Vložte 2 nové batérie AA (1,5 V) a dajte 

pozor na ich správnu polaritu.
 Znovu pripevnite kryt batérií.

Životnosť nových alkalických batérií je cca 
2 roky. Symbol vybitej batérie  naznačuje, 
že je potrebné batérie vymeniť. Keď vyberiete 

staré batérie, počkajte pred vložením nových 
batérií asi 1 minútu. Prístroj nemožno 
napájať nabíjacími 
akumulátormi.

Nastavenie dátumu a času
Po vložení batérií sa na displeji krátko objaví 
verzia firmvéru a priebeh skúšky motora 
(„INS“). Potom sa automaticky objaví okno 
nastavenia dátumu a času.
 Ovládacím kolieskom nastavte rok, mesiac, 

deň, hodinu a minútu a nastavenie potvrďte 
krátkym stlačením ovládacieho kolieska (F).

Čas a dátum je možné nastaviť v menu pod 
položkou „dAt“. V priebehu nastavenia dátumu 
a času pohybuje motor ovládacím kolíkom.
 Ak sa na displeji zobrazuje „INS“ a symbol 

otáčania „ ”, motor sa stále otáča.
Ak sa zobrazuje iba „INS“, môžete 
radiátorový termostat namontovať 
na ventil. Pred inštaláciou sa môže nastaviť 
týždenný program a ďalšie konfigurácie. 
Stlačte pritom tlačidlo Mode/Menu, pokiaľ 
sa na displeji neukáže „INS“. Podrobnejšie 
informácie uvádzame nižšie v časti 
„Obsluha a nastavenie“.

 Po dokončení naprogramovania sa 
na displeji znova ukáže „INS“ a potom 
môžete pristúpiť k inštalácii.

Montáž na radiátor
Inteligentná radiátorová hlavica sa ľahko 
inštaluje a možno ju ľahko namontovať bez 
toho, aby ste museli vypúšťať z radiátora 

horúcu vodu alebo inak zasahovať 
do vykurovacieho systému. Nepotrebujete 
žiadne špeciálne nástroje, ani nemusíte 
vypínať kúrenie. Spojovaciu maticu pripojenú 
k radiátorovej hlavici možno použiť 
univerzálne a bez ďalšieho príslušenstva 
pre všetky ventily najznámejších výrobcov 
s rozmerom závitu M30 x 1,5 mm.
 Otočte otočný ovládač vašej súčasnej 

hlavice na maximálnu hodnotu (1), 
(v protismere hodinových ručičiek). V tejto 
polohe otočný ovládač už netlačí na ihlu 
ventilu, ktorý je potom možné ľahšie 
odstrániť.

 Odstráňte pôvodnú hlavicu a v prípade 
potreby vložte najskôr priloženú kruhovú 
vložku adaptéra.

 Novú inteligentnú radiátorovú hlavicu 
pripevnite na ventil. 
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Kruhová vložka a adaptér Danfoss 
V prípade potreby vložte ešte pred 
namontovaním novej inteligentnej hlavice 
do príruby priloženú kruhovú vložku (I), 
aby sa zvýšila stabilita termostatu. Adaptér 
(J), ktorý je súčasťou balenia, je potrebný 
v prípade, ak máte na radiátore ventil Danfoss 
RA. Ventil Danfoss má na obvode pozdĺžne 

drážky (K), ktoré tiež zaisťujú, aby bol adaptér 
po zaklapnutí správne nasadený.

Počas inštalácie dajte pozor, aby boli kolíky 
vnútri adaptéra (J) zarovnané s drážkami (K) 
na ventile. V priebehu inštalácie dajte pozor, 
aby ste si nezasekli prsty medzi 2 polovičky 
adaptéra!

Prispôsobenie na prevádzku s adaptérom
Po vložení batérií a namontovaní na ventil 
sa inteligentná hlavica prispôsobí prevádzke 
s ventilom a prebehne adaptačná fáza 
(na displeji sa ukáže „Ada“).
 Akonáhle sa inteligentná hlavica namontuje 

na ventil a na displeji sa ukáže „INS“, stlačte 
otočný ovládač. Na displeji sa zobrazí „Ada“ 
a symbol aktivity .

Počas tejto doby nie je možné s hlavicou 
vykonávať žiadne operácie. 

Ak sa adaptačná fáza iniciuje ešte pred 
namontovaním, stlačte krátko otočný ovládač 
a motor sa vráti do polohy „INS“. Ak sa zobrazí 
chybové hlásenie (F1, F2, F3), znamená to, že 
motor sa vracia späť do polohy „INS“.

Zobrazenie na displeji v normálnom režime
V normálnom režime sa na displeji ukazujú 
periódy časov spínania, prevádzkový režim, 
nastavená teplota a deň v týždni. Pre každý 
druhý interval týždenného programu sa 
zobrazuje grafický ukazovateľ periód zopnutia. 

Inštalácia adaptéru pre ventil Danfoss RA
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Prevádzka a nastavenia
Potom, keď bola inteligentná hlavica 
namontovaná a uvedená do prevádzky, možno 
ju podľa potreby nastaviť a individuálne 
ovládať. Prevádzku a nastavenie možno 
vykonať buď pomocou Bluetooth® v aplikácii 
„calor BT“ alebo priamo na zariadení.

Obsluha a nastavenie v aplikácii „calor BT“
Postupujte nasledovne:
1. Z obchodu AppStore pre iOS alebo Google 

Play pre Android si stiahnite do svojho 
smartfónu aplikáciu „calor BT“.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
Následne môžete ovládať a nastavovať 
inteligentnú hlavicu prostredníctvom 
aplikácie.

Obsluha a nastavenia priamo na zariadení
Obsluhu a nastavenie hlavice možno 
vykonávať aj priamo na zariadení. 
Postupujte pritom podľa pokynov uvedených 
v nasledujúcich častiach návodu.

Týždenný program (Pro)
V týždennom programe možno pre každý deň 
v týždni nastaviť nezávisle od seba až 3 fázy 
kúrenia (7 rôznych nastavení). Programovanie 
sa vykonáva pre vybrané dni, zatiaľ čo 
nastavenie teploty sa musí nastaviť pre celé 
obdobie v rozmedzí 00:00 až 23:59 hod.
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu, aby sa na displeji ukázalo „Pro“. 
Potvrďte krátkym stlačením otočného 
ovládača.

 Na displeji sa ukáže „DAY“. Otočným 
ovládačom môžete vybrať jeden deň 
v týždni, všetky pracovné dni v týždni, 
víkend alebo celý týždeň. 
Výber potvrďte krátkym stlačením otočného 
ovládača.

 Zobrazí sa bod prvého času zapnutia 
(00:00), ktorý nemožno meniť. Časy kúrenia 
sa zobrazujú vo forme grafických stĺpcov. 
Potvrďte krátkym stlačením otočného 
ovládača.

 Nastavte teplotu, ktorú chcete použiť v čase 
od 00:00 hod. Nastavenie potvrďte krátkym 
stlačením otočného ovládača.

 Zobrazí sa bod ďalšieho času zopnutia, 
ktorý môžete upraviť podľa potreby.

 Nakoniec nastavte teplotu, ktorú chcete 
použiť od zvoleného času.

 V prípade potreby opakujte postup, kým sa 
nenastaví a neuloží požadovaná teplota pre 
celé obdobie od 00:00 do 23:59 hod.

 Ak sa nastavia body všetkých siedmich 
spínacích časov, na displeji sa ukáže 
posledný bod prepnutia 23:59, ktorý je 
potrebné potvrdiť.

V automatickom režime môžete teplotu 
kedykoľvek zmeniť pomocou otočného 
ovládača. Zmenená teplota zostane 
zachovaná až do ďalšieho bodu, v ktorom sa 
má prejaviť zmena programu.

Nastavenie dátumu a času (dAt)
Dátum a čas možno kedykoľvek upraviť 
v menu.
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu.
 Otočným ovládačom zvoľte „dAt“.
 Otočným ovládačom nastavte postupne rok, 

mesiac, deň, hodinu a minútu a nastavenie 
potvrďte krátkym stlačením otočného 
ovládača.

Prepínanie letného a zimného času (dSt)
Na prístroji je možné aktivovať alebo 
deaktivovať funkciu automatického 
prepínania letného a zimného času. 
Štandardne je táto funkcia zapnutá.
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu.
 Otočným ovládačom zvoľte „dSt“.
 Potvrďte krátkym stlačením otočného 

ovládača.
 Na displeji sa ukáže „OFF“ pre vypnutie 

funkcie alebo „On“ pre zapnutie funkcie.
 Vyberte požadovanú možnosť a potvrďte 

krátkym stlačením otočného ovládača.
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Funkcia otvoreného okna (Aer)
Pri náhlom poklese teploty inteligentná 
hlavica automaticky zaznamená, že sa 
v miestnosti vetrá. Aby sa šetrili náklady 
na vykurovanie, teplota sa na určitý čas zníži 
(vpredvolenom nastavení na 15 minút). Keď 
je táto funkcia aktívna, ukazuje sa na displeji 
symbol otvoreného okna .
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu.
 Otočným ovládačom zvoľte „Aer“ a potvrďte 

krátkym stlačením otočného ovládača.
 Otočným ovládačom môžete nastaviť 

teplotu a čas. Funkciu môžete vypnúť, ak 
pre nastavenie času zvolíte hodnotu „0“.

Nastavenie kompenzácie teploty (tOF)
Pretože meranie teploty dochádza 
priamo na radiátore, nemusí táto teplota 
zodpovedať teplote na rôznych miestach izby. 
Na vyrovnanie tohto rozdielu teplôt je možné 
nastaviť kompenzáciu teploty v rozmedzí ± 
3 °C. Ak je napríklad nastavená nominálna 
teplota na 20 °C, ale v miestnosti je len 18 °C, 
musí sa ofset nastaviť na hodnotu –2.0 °C.
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu.
 Otočným ovládačom vyberte položku menu 

„tOF“ a výber potvrďte krátkym stlačením 
otočného ovládača.

 Otáčajte otočným ovládačom, kým sa 
na displeji neobjaví požadovaná teplota.

 Nastavenie potvrďte krátkym stlačením 
otočného ovládača.

Zapnutie a vypnutie BLUETOOTH® (bLE)
Funkciu Bluetooth® môžete na inteligentnej 
hlavici manuálne vypnúť alebo zapnúť.
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu.
 Otočným ovládačom vyberte položku menu 

„bLE“ a výber potvrďte krátkym stlačením 
otočného ovládača.

 Na displeji sa ukáže „OFF“ pre vypnutie 
funkcie alebo „On“ pre zapnutie funkcie.

 Vyberte požadovanú možnosť a potvrďte 
krátkym stlačením otočného ovládača.

Obnovenie továrenského nastavenia („rES“)
Továrenské nastavenia inteligentnej hlavice 
možno obnoviť manuálne. Jej resetovaním sa 
vymažú všetky uložené nastavenia.
 Stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo Mode/

Menu.
 Otočným ovládačom vyberte položku menu 

„rES“ a výber potvrďte krátkym stlačením 
otočného ovládača.

 Na displeji sa ukáže „COnF“.
 Potvrďte krátkym stlačením otočného 

ovládača.

Funkcia rýchleho ohrevu
Ak sa napríklad vrátite domov skôr ako 
zvyčajne, táto funkcia Vám pomôže rýchlo 
zohriať miestnosť. Ak sa aktivuje funkcia, 
ventil sa okamžite otvorí na 5 minút až 
na 80 %. Vykúrenie miestnosti trvá dlhšie ako 
5 minút, ale oteplenie pocítite okamžite.
 Pre aktiváciu funkcie rýchleho ohrevu 

stlačte krátko otočný ovládač.
 Začne sa odpočítavať zostávajúci čas 

v sekundách do ukončenia funkcie („b300“ 
až „b000“).

 Po uplynutí 5 minút sa spínač prepne 
do režimu, v ktorom bol pred aktiváciou 
funkcie (auto/manu) a aktivuje sa pôvodne 
nastavená teplota.

 Funkciu môžete kedykoľvek vypnúť ešte 
pred uplynutím 5 minút, keď znovu stlačíte 
otočný ovládač.

Funkcia rýchleho ohrevu nebude mať 
bezprostredný efekt, ak je radiátor prikrytý 
alebo je zatienený napr. pohovkou. Keď 
je zapnutá funkcia rýchleho vykurovania, 
deaktivuje sa funkcia otvoreného okna.

Nastavenie funkcie sviatku
Ak chcete, aby sa po určitú dobu udržovala 
v miestnosti stála teplota, napr. počas sviatku 
alebo ak máte doma oslavu, môžete použiť 
funkciu sviatku. Stlačte opakovane krátko 
tlačidlo Mode/Menu, kým sa na displeji 
nezobrazí symbol batožiny .
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 Otočným ovládačom nastavte dobu, 
po ktorú sa má udržiavať rovnaká teplota 
a nastavenie potvrďte krátkym stlačením 
otočného ovládača.

 Potom nastavte dátum a nastavenia znova 
potvrďte krátkym stlačením otočného 
ovládača.

 Nakoniec nastavte teplotu a potvrďte 
krátkym stlačením otočného ovládača.
Nastavená teplota sa bude udržiavať až 
do konca nastaveného času. Potom sa 
termostatická radiátorová hlavica prepne 
späť do automatického režimu.

Komfortná a znížená teplota
Tlačidlom komfortnej a zníženej teploty  
môžete meniť tieto 2 teploty.
Továrenské nastavenie pre komfortnú teplotu 
je 21.0 °C a pre zníženú teplotu 17.0 °C.
 Stlačte a aspoň na 3 sekundy podržte 

tlačidlo Eco/Comfort .
 Na displeji sa ukáže symbol slniečka  

a aktuálne uložená komfortná teplota.
 Otočným ovládačom zmeňte nastavenú 

teplotu a nové nastavenie potvrďte krátkym 
stlačením otočného ovládača.

 Na displeji sa ukáže symbol mesiaca 
a aktuálne uložená znížená teplota.

 Otočným ovládačom zmeňte nastavenú 
teplotu a nové nastavenie potvrďte krátkym 
stlačením otočného ovládača.

Pomocou tohto tlačidla môžete teplotu 
kedykoľvek meniť aj počas automatického 
režimu. Teplota potom zostane na zvolenej 
hodnote až do ďalšieho bodu, kedy sa má 
program zmeniť.

Aktivácia prestávky (šetrenie batérií)
Životnosť batérií možno predĺžiť, keď kúrenie 
počas leta vypnete. Ventil sa pritom úplne 
otvorí a ďalej pokračuje ochrana proti 
zamrznutiu. Aby sa predĺžila životnosť batérií, 
môžete tiež vypnúť funkciu Bluetooth® (pozri 
vyššie „Zapnutie a vypnutie BLUETOOTH® 
(bLE)“.
Pri aktivácii prestávky v kúrení postupujte 
nasledujúcim spôsobom:
 Otočte ovládacie koliesko v manuálnom 

režime (Manu) doprava, až sa na displeji 
objaví „On“.

 Pre ukončenie prestávky ukončite manuálny 
režim (Manu) alebo otočte ovládač doľava.

Funkcia ochrany proti mrazu
Ak sa v miestnosti nemá kúriť, môže sa ventil 
zatvoriť. Ventil sa potom otvorí, len keď hrozí
nebezpečenstvo jeho zamrznutia. Ochrana 
proti zamrznutiu pokračuje ďalej.
 Otočte ovládacie koliesko v manuálnom 

režime (Manu) doľava, až sa na displeji 
objaví „OFF“.

 Pre ukončenie prestávky ukončite manuálny 
režim (Manu) alebo otočte ovládač doprava.

Detský zámok
Prevádzku hlavice môžete uzamknúť a chrániť 
sa tak proti nechceným zmenám v nastavení 
riadenia radiátora (napr. pred zásahom detí).
 Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detskej 

zámky podržte súčasne stlačené tlačidlo 
Mode/Menu a tlačidlo .

 Pokiaľ sa funkcia úspešne aktivuje, objaví sa 
na displeji „LOC“.

 Pre vypnutie funkcie stlačte znovu tlačidlo 
.
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Chybový kód Problém Riešenie

Symbol batérie Slabé batérie Vymeňte batérie

F1 Spomalený pohon ventilu Skontrolujte inštaláciu a ventil

F2 Príliš veľký spúšťací rozsah Skontrolujte inštaláciu termostatickej hlavice

F3 Príliš malý spúšťací rozsah Skontrolujte ventil

Riešenie problémov

Termostatická radiátorová hlavica vykonáva raz za týždeň v sobotu o 12:00 hod pravidelné 
odvápnenie ventilu. V priebehu procesu odvápnenia sa na displeji ukazuje „CAL“.

Bezpečnostné predpisy, údržba a čistenie
Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov 
registrácie (CE) nerobte žiadne zásahy 
do termostatickej hlavice. Prípadné opravy 
zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento 
výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho 
do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom 
a priamemu slnečnému žiareniu.

Tento výrobok a jeho príslušenstvo nepatrí 
do rúk malých detí!
Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. 
Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké 
nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli 
prehltnúť. Na čistenie puzdra používajte len 
mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. 
Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie 
alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb 
a lakov), pretože by tieto prostriedky mohli 
poškodiť displej a puzdro hlavice.

Manipulácia s batériami 
a akumulátormi
Nenechávajte batérie 
(akumulátory) voľne ležať. Hrozí 

nebezpečenstvo, že by ich mohli prehltnúť 
deti alebo domáce zvieratá! V prípade 
prehltnutia batérií vyhľadajte okamžite 
lekára! Batérie (akumulátory) nepatria do rúk 
malých detí! Vytečené alebo inak poškodené 
batérie môžu spôsobiť poleptanie pokožky. 
V takomto prípade použite vhodné ochranné 
rukavice! Dajte pozor nato, že batérie nesmú 
byť skratované, odhadzované do ohňa 
alebo nabíjané! V takýchto prípadoch hrozí 
nebezpečenstvo explózie! Nabíjať môžete iba 
akumulátory.

Vybité batérie (už nepoužiteľné 
akumulátory) sú zvláštnym 
odpadom a nepatria do domového 
odpadu a musí byť s nimi 

zaobchádzané tak, aby nedochádzalo 
k poškodeniu životného prostredia!
K týmto účelom (k ich likvidácii) slúžia 
špeciálne zberné nádoby v predajniach 
s elektrospotrebičmi alebo v zberných 
surovinách!

Šetrite životné prostredie!

Recyklácia
Elektronické a elektrické 
produkty sa nesmú vyhadzovať 
do domových odpadov. Likvidujte 
odpad na konci životnosti 

výrobku primerane podľa platných zákonných 
ustanovení.

Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho 
ochrane!
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Napájanie  2 x 1,5 V, AA

Max. spotreba prúdu:  100 mA

Životnosť batérií:  cca 2 roky

Stupeň ochrany:  IP20

Stupeň znečistenia prostredia:  2

Teplota okolitého prostredia:  5 až + 35 ° C

Teplota povrchu:  90 ° C (na radiátore)

Displej:  LCD

Pripojenie:  M30 x 1,5 mm

Prevádzková metóda:  Typ 1

Lineárny pohyb:  4,3 mm

Rozmery (Š x V x H):  55 x 60 x 102 mm

Hmotnosť:  162 g (vrátane batérií)

Rádiová frekvencia:  2,402 GHz – 2,480 GHz

Typický dosah v otvorenom priestranstve:  10 m

Technické údaje

Záruka
Na inteligentnú radiátorovú hlavicu eQ-3 
Bluetooth® poskytujeme záruku 24 mesiacov. 
Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré 

vyplývajú z neodborného zaobchádzania, 
nehody, opotrebenia, nedodržanie návodu 
na obsluhu alebo zmien na výrobku 
vykonaných treťou osobou.

Ak potrebujete technickú podporu, zavolajte na 0850 666 111 v pracovné dni: 7.00 – 19.00 h
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Ak potrebujete technickú podporu, zavolajte na 0850 666 111 v pracovné dni: 7.00 – 19.00 h




