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Přehled menu Komfort
Nastavení dostupná v tomto menu závisejí na typu systému HVAC připojeného 

k vašemu systému Control4  Níže se můžete podívat na příklady nastavení 

Režim

Vyberte si z možností Topit, 

Chladit, Auto a Vypnout 

Předvolby

Zde si můžete zobrazit 

a upravit předvolby 

nastavení klimatu 

Udržovat

Zde můžete zachovat aktuální 

nastavení klimatu bez ohledu 

na předvolby nebo časový 

program 

Ventilátor

Vyberte si z možností 

Zapnout, Auto a Cirkulace 

Zde můžete ovládat 

topení a chlazení 

(výchozí zobrazení) 

Zde si nastavíte 

vlhkost (pokud  

je podporováno) 

Tady si lze vytvářet 

a zobrazovat časové 

programy 

Umožňuje nastavit 

teplotu na °C nebo 

°F a upřesnit umístění 

senzoru 



3

Používání termostatu
Ať už doma používáte jakýkoliv termostat, Control4 vám poskytuje jednoduché 

a přehledné rozhraní, pomocí kterého můžete upravovat nastavení klimatu  Můžete 

například odkudkoli na světě ovládat teplotu, vlhkost a nastavení ventilátoru  

Control4 však nabízí mnohem víc než jen hezké rozhraní pro nastavování 

teploty  Můžete si třeba vytvořit různé hodnoty požadované teploty (rozsahy 

teplot) a přiřadit je k časovým programům nebo událostem v systému domácí 

automatizace  Například v létě můžete začít chladit dům 30 minut před návratem 

z práce nebo nastavit chlazení tak, aby se spouštělo automaticky vždy, když 

vstoupíte hlavním vchodem 

Změna teploty
Ovládání klimatu můžete používat stejně jako běžný termostat 

Chcete-li změnit teplotu:
1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Komfort  

Otevře se obrazovka s možnostmi ovládání klimatu 

2  Přetáhněte oranžovou hodnotu „tepla“  a modrou hodnotu „chladu“   

na požadovanou teplotu  

– NEBO – 

Klepněte na teplotu v kruhu uprostřed obrazovky a upravte hodnoty teploty 

v obrazovce, která se pak otevře 

Změna vlhkosti

Chcete-li změnit hodnoty vlhkosti:
1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Komfort 

a poté zvolte Vlhkost  Otevře se obrazovka s možnostmi ovládání vlhkosti 

2  Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou vlhkost 

3  Chcete-li zapnout nebo vypnout možnost Zvlhčovat, zvolte možnost Režim 
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Tvorba a používání předvoleb
Díky předvolbám můžete efektivně ukládat všechna nastavení klimatu včetně 

nastavení teploty topení a chlazení, režimu ventilátoru a nastavení vlhkosti  

Jedním dotykem můžete vyvolat nastavení pro jakoukoliv náladu a činnost nebo je 

naplánovat  Díky předvolbám se domov přizpůsobí vašemu životnímu stylu  Už se 

nemusíte omezovat žádným pevným časovým harmonogramem 

Chcete-li vytvořit nebo upravit předvolbu:

1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Komfort 

2  Vyberte možnost Předvolby  Objeví se seznam právě dostupných předvoleb 

(pokud jsou nějaké k dispozici) 

3  Chcete-li vytvořit novou předvolbu, v pravém horním rohu klikněte na 

tlačítko + nebo na ikonu tužky (v závislosti na používaném rozhraní)  2  Nebo 

pokud chcete upravit stávající předvolbu, klepněte na název předvolby 

Zde si můžete vybrat, co všechno bude nová předvolba obsahovat, jako je třeba 

požadovaná teplota režimů topení a chlazení, režim větráku, vlhkost atd 

4  Chcete-li předvolbu pojmenovat (nebo přejmenovat), klepněte na modré 

políčko a poté pomocí klávesnice na obrazovce napište název  Poté vyberte 

možnost Hotovo 

5  Chcete-li změnit hodnoty ostatních polí, použijte tlačítka ◄ nebo ► 

   Poznámka: Pokud je na termostatu povolen Režim Auto, tak se při 

výběru této předvolby termostat na tento režim přepne 

6  Pokud jste už upravili všechna požadovaná nastavení předvolby, vyberte 

možnost Hotovo 

Chcete-li používat předvolbu:

1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost  

Komfort > Předvolby > [Název předvolby]  

– NEBO – 

Předvolbu přiřaďte k časovému programu  Více informací se dozvíte v sekci 

„Nastavení časového programu“ na straně 5 
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Nastavení časového programu
Časový program je sada časových údajů přiřazených k předvolbě klimatu  Pokud 

jste si vytvořili předvolby, tak si časový program nastavíte jednoduše 

Chcete-li vytvořit nebo upravit časový program:

1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Komfort, 

potom zvolte Program a vyberte den v týdnu, pro který chcete časový 

program nastavit  Zobrazí se denní časové programy (pokud už nějaké byly 

nastaveny) 

2  Chcete-li přidat časový program, v pravém horním rohu klikněte na tlačítko + 

nebo na ikonu tužky (v závislosti na používaném rozhraní)  Nebo pokud chcete 

upravit stávající program, klepněte na požadovaný program 

3  Pomocí tlačítek▲ a ▼ nastavte čas zahájení programu a potom vyberte 

možnost Další  Zobrazí se seznam předvoleb 

4  Vyberte předvolbu, kterou v daný čas chcete používat, a potom stiskněte 

tlačítko Hotovo  Tento postup opakujte u všech událostí daného dne 

Poté, co vytvoříte časový programu na celý den, můžete tento časový program 

zkopírovat k dalším dnům a termostatům 

Chcete-li zkopírovat denní program:

1  Na obrazovce termostatu vyberte možnost Programy a den, který chcete 

zkopírovat 

2  Vyberte možnost  (kopírovat) 

3  Vyberte všechny dny, na které chcete 

časový program zkopírovat (dny se označí 

zatržítkem) 

4  Pokud máte více termostatů, můžete na 

ně tento program zkopírovat vybráním 

možnosti Použít na všechny termostaty 

   Poznámka: Předvolby tohoto 

časového programu musí být na 

ostatních termostatech nastaveny 

předtím, než na ně program 

zkopírujete 

5  Vyberte možnost Kopírovat 

Změna teplotní stupnice

Chcete-li změnit teplotní stupnici:

 1   Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Komfort  

Otevře se obrazovka s možnostmi ovládání klimatu 

 2  Vyberte možnost Extra 

 3  Vyberte teplotní stupnici (Fahrenheit nebo Celsius) 
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Vymazání servisních upomínek
Každé tři měsíce se na ovládací obrazovce Komfort objeví upomínka, abyste 

vyměnili filtry HVAC systému 

Chcete-li upomínku ignorovat:

1  Na obrazovce termostatu vyberte možnost Extra a potom na řádku Smazat 

upomínku servisu HVAC zvolte Smazat  Upomínka zmizí 
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Bezdrátový termostat Control4 od Aprilaire
Bezdrátový termostat Control4 od Aprilaire je spolehlivý, propracovaný přístroj, 

který u vás doma navodí příjemnou atmosféru a pohodlí  Díky pokročilému 

systému předvoleb a časovým programů s vámi přístroj spolupracuje místo 

toho, abyste ovládání klimatu museli přizpůsobovat pevnému časovému 

harmonogramu 

•  Vylepšená kompatibilita s moderními systémy HVAC včetně systémů 

s nuceným oběhem vzduchu, geotermálních systémů, systémů s dvojím 

druhem paliva a systémů ovládání vlhkosti 

•  Ovládání topení, chlazení, větrání, zvlhčování i odvlhčování 

(s kompatibilními systémy HVAC) 

•  Snadná úprava nastavení topení a chlazení, ovládání ventilátoru a režimu 

vlhkosti přímo na termostatu 

•  Podsvícený LCD displej zobrazuje teplotu, provozní stav, stav HVAC systému, 

ovládání kvality vzduchu v domě a ventilátor 

•   Vzhled, který zapadá do designu svítidel od Control4

•  Termostat lze snadno zabudovat do technické místnosti a na požádání k němu 

dodat vzdálené teplotní čidlo 

Chcete vědět více?
Pokud už máte tento termostat nainstalovaný, můžete se o jeho provozu dozvědět 

více v uživatelské příručce na adrese ctrl4.co/tstat-user 
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Legal notices
Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and
specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for
any particular purpose  Control4 reserves the right to make changes to any and all parts
of this publication at any time, without any obligation to notify any person or entity of
such changes 

GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software
interchange 

The complete text for this license is available on the Control4 web site at:
www.control4.com 

Gracenote

Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo
are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United
States and/or other countries  Music and DVD recognition technology and related
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www.gracenote.com 

MPEG

Fraunhofer IIS and Thomson. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product does not convey a license nor
imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating
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streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content
distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on
physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives,
memory cards, and the like)  An independent license for such use is required  For details,
visit mp3licensing.com. Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread
toolkit  For more information about Spread see www spread org 
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© 2005-2008 All Media Guide, LLC provides music and video recognition technology
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