
Symbole Nieobecność Tryb dobowy 2 okresy
ogrzewania

Menu „Czas” Zawór ogrzew.
otwiera się

Nastawa temp.
komfortu

3 okresy
ogrzewania

T Menu
„Temperatura”

Zawór ogrzew.
zamyka się

Nastawa temp.
ekonomicznej Dzień tygodnia

Menu „Okresy
ogrzewania”

Tryb
automatyczny

Nastawa temp.
zabezp. przed
zamarzaniem Dni robocze

Menu
„Nieobecność” Tryb komfortu Nastawa temp.

obsługi zdalnej Dni weekend
Wymiana
baterii

Tryb
ekonomiczny

Nastawa temp.
dla nieobecności Cały tydzieńSzybkie uruchomienie

Obsługa
zdalna

Zabezp. przed
zamarzaniem

1 okres
ogrzewania Pasek programu

Funkcje rolki nastaw

CLICK

Przyciskanie:
• Dostęp do poziomów

menu
• Uaktywnianie menu
• Zapamiętanie zmian
• Przełączanie na

następną pozycję
menu

• Akceptowanie wybranej
pozycji menu

+

Obracanie:
• Przechodzenia na następną

pozycję menu
• Zmienianie wartości nastaw

(temperatura ze skokiem co
0,2 °C, a czas ze skokiem co
godzinę lub minutę)

• Wybór predefiniowanych funkcji

  

1. Zdjąć regulator z podstawki i otworzyć pokrywę
komory baterii.

2. Usunąć czarne paski izolacyjne baterii. Regulator
załączy się samoczynnie.

3. Zamknąć pokrywę komory baterii i ponownie
zamontować regulator na podstawce w ciągu
30 sekund. Przycisk „Escape”

Wybór trybu pracy Przycisk Esc wykorzystywany jest do powrotu z danego poziomu menu do
poziomu wcześniej uaktywnionego lub powrotu z danego poziomu menu o
pewną liczbę kroków, aż do uzyskania początkowego wskazania wyświetlacza
(bieżąca wyświetlana na wyświetlaczu nastawa zostaje zaakceptowana).

Przełącznik trybu pracy umożliwia wybór
jednego z 5 różnych trybów pracy: Ustawianie czasu i dnia tygodnia

• Praca automatyczna z maksymalnie trzema
okresami ogrzewania

• Temperatura komfortu utrzymywana stale
• Temperatura ekonomiczna utrzymywana stale
• Temperatura zabezpieczenia przed

zamarzaniem utrzymywana stale
• Tryb dobowy z bieżącą nastawą temp. komfortu

Chwilowa zmiana bieżącej
wartości zadanej temperatury

CLICK      �
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Jeżeli przez 10 sekund nie zostanie przyciśnięty
żaden z przycisków, wprowadzone i wyświetlane
nastawy zostaną zaakceptowane i wyświetlacz
powróci do pierwotnego stanu.

1. Wciśnij: Wejście na poziom menu;
miga zegar.

2. Wciśnij: Zaakceptowanie pozycji menu;
miga godzina.

3. Obróć: Ustaw godzinę.
4. Wciśnij: Zapamiętanie zmian;

migają minuty.
5. Obróć: Ustaw minuty.
6. Wciśnij: Zapamiętanie zmian;

miga dzień tygodnia.
7. Obróć: Ustaw dzień tygodnia.
8. Wciśnij przycisk Esc by powrócić do poziomu

menu: miga menu T.
(Jeśli wprowadzanie zmian nie jest konieczne;
ponownie przyciśnij Esc, aby powrócić do
pierwotnego stanu wyświetlacza)

° C
Ustawienie to
obowiązuje tylko
do następnego
momentu
przełączenia! Zmiana wartości zadanych temperatur

1. Po przyciśnięciu przycisku  lub  po raz
pierwszy, na wyświetlaczu pojawi się bieżąca
wartość zadana temperatury. Można ją zmienić
ze skokiem co 0,2 °C o wartość maks. ±4 °C.

2. Po 3 sekundach wyświetlacz automatycznie
powróci do poprzedniego stanu.

Wskazówka dotycząca chwilowej
zmiany wartości zadanej

CLICK     �   �
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Jeżeli przez 10 sekund nie zostanie przyciśnięty
żaden z przycisków, wprowadzone i wyświetlane
nastawy zostaną zaakceptowane i wyświetlacz
powróci do pierwotnego stanu.

  1. Wciśnij: Wejście na poziom menu; miga zegar.
  2. Obróć: Do góry, do pozycji menu T.
  3. Wciśnij: Zaakceptowanie pozycji menu;

miga symbol .
  4. Wciśnij: Zaakceptowanie ;

miga wartość zadana.
  5. Obróć: Ustaw temperaturę komfortu
  6. Wciśnij: Zapamiętanie zmian; miga symbol .
  7. Wciśnij: Zaakceptowanie ;

miga wartość zadana.
  8. Obróć: Ustaw temperaturę ekonomiczną.
  9. Wciśnij: Zapamiętanie zmian; miga symbol .
10. Wciśnij: Zaakceptowanie ;

miga wartość zadana.
11. Obróć: Ustaw temperaturę zabezpieczenia 

przed zamarzaniem.
12. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;

miga symbol .
13. Wciśnij: Zaakceptowanie ;

miga wartość zadana.
14. Obróć: Ustaw wartość zadaną temperatury

podczas aktywnej obsługi zdalnej.
15. Wciśnij przycisk Esc by powrócić do poziomu

menu: miga menu 
(Jeśli wprowadzanie zmian nie jest konieczne;
ponownie przyciśnij Esc, aby powrócić do
pierwotnego stanu wyświetlacza)

W trybie pracy  lub , za pomocą
tego przycisku można zmienić tryb
ekonomiczny na tryb komfortu lub na
odwrót. Zmiana ta obowiązywać będzie
do następnego momentu przełączenia
lub chwili wybrania innego trybu pracy.
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Nastawy dla trybu automatycznego z 2 okresami ogrzewania Przywrócenie nastaw fabrycznych
Wciśnij przycisk znajdujący się w otworze przez co
najmniej 1 sekundę, spowoduje to zapisanie nastaw
użytkownika wartościami fabrycznymi (nastawy
instalatora nie ulegają zmianie).
Regulator po resecie wykonuje procedurę
sprawdzania trwającą 180 sekund. Podczas tej
procedury siłownik przestawiany jest do pozycji
całkowitego zamknięcia.
Zegar ustawiany jest na godzinę 12:00.
Podczas resetowania zapalają się wszystkie pola
wyświetlacza.
Ważne: Pozycję całkowitego zamknięcia siłownik

osiąga w czasie maks. 150 sekund.
Po wykonaniu resetu regulator musi być
ponownie zamontowany na podstawce
w przeciągu 30 sekund.

Nastawy fabryczne
dla ogrzewania

Tryb pracy

Rozpoczęcie 00:00 00:00 00:00
Zakończenie 24:00 24:00 24:00
Nastawa temp. komfortu 19 °C
Nastawa temp. ekonomicznej 16 °C
Nastawa temp.
przeciwzamarzaniowej 5 °C

Nastawa temp. 
obsługa zdalna 10 °C

Nastawa temp. 
nieobecność 12 °C

Tryb pracy

Wybrane okresy ogrzew.
Początek okresu ogrz. 1 07:00 06:00 06:00
Koniec okresu ogrz. 1 23:00 08:00 08:00
Początek okresu ogrz. 2 17:00 11:00
Koniec okresu ogrz. 2 22:00 13:00
Początek okresu ogrz. 3 17:00
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Jeżeli przez 10 sekund nie zostanie przyciśnięty
żaden z przycisków, wprowadzone i wyświetlane
nastawy zostaną zaakceptowane i wyświetlacz
powróci do pierwotnego stanu.

  1. Wciśnij: Wejście na poziom menu;
miga zegar.

  2. Obróć: Do góry, dwukrotnie;
miga menu .

  3. Wciśnij: Zaakceptowanie menu;
miga symbol wyboru dni .

  4. Obróć: Wybierz dni robocze, weekend lub 
tydzień.

  5. Wciśnij: Zapamiętanie dokonanego wyboru;
miga okres ogrzewania .

  6. Wciśnij: Zaakceptowanie ;
miga okres ogrzewania 1.

  7. Wciśnij: Zaakceptowanie okresu ogrzewania 1;
miga czas rozpoczęcia okresu 1.

  8. Obróć: Ustaw czas rozpoczęcia okresu
ogrzewania 1.

  9. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;
miga czas zakończenia okresu 1.

10. Obróć: Ustaw czas zakończenia okresu 
ogrzewania 1.

11. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;
miga wartość zadana okresu 1.

12. Obróć: Ustaw wartość zadaną okresu 
ogrzewania 1.

13. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;
miga okres ogrzewania 2.

14. Wciśnij: Zaakceptowanie okresu ogrzewania 2;
miga czas rozpoczęcia okresu 2.

15. Obróć: Ustaw czas rozpoczęcia okresu 
ogrzewania 2.

16. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;
miga czas zakończenia okresu 2.

17. Obróć: Ustaw czas zakończenia okresu 
ogrzewania 2.

18. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;
miga wartość zadana okresu 2.

19. Obróć: Ustaw wartość zadaną okresu 
ogrzewania 2.

20. Wciśnij przycisk Esc by powrócić do menu 
okresy ogrzewania:
miga menu okresy ogrzewania .

21. Obróć: Do góry lub w dół do pozycji menu

okres ogrzewania  lub
okresy ogrzewania .

(Jeśli wprowadzanie zmian nie jest konieczne;
przyciśnij kilkakrotnie Esc, aby powrócić do
pierwotnego stanu wyświetlacza)

Koniec okresu ogrz. 3 22:00
Nastawa temp. - okres 1 19 °C 19 °C 19 °CNastawy dla trybu automatycznego z 1 lub 3 okresami ogrzewania Nastawa temp. - okres 2 20 °C 20 °C
Nastawa temp. - okres 3 21 °CProcedura jest taka sama jak dla trybu automatycznego z 2 okresami ogrzewania, z tą różnicą, że dla trybu

z 3 okresami dodatkowo wprowadza się wartość zadaną dla okresu ogrzew. 3 (nastawa fabryczna 21 °C). Nastawa temp. 
oraz 

Patrz wyżej

Nieobecność / ferie  

Wymiana baterii                    
2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V

CLICK      �

  �    �

  �  ° C  

�    �  
Jeżeli przez 10 sekund nie zostanie przyciśnięty
żaden z przycisków, wprowadzone i wyświetlane
nastawy zostaną zaakceptowane i wyświetlacz
powróci do pierwotnego stanu.

1. Wciśnij: Wejście na poziom menu;
miga zegar.

2. Obróć: W dół, miga menu .

3. Wciśnij: Zaakceptowanie ;

miga symbol symbol .
4. Obróć: Ustaw początkowy dzień 

nieobecności.
5. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;

miga liczba dni.
6. Obróć: Ustaw liczbę dni nieobecności

(maks. 99).
7. Wciśnij: Zapamiętanie wprowadzonych danych;

miga wartość zadana .
8. Obróć: Ustaw temperaturę
9. Wciśnij przycisk Esc by powrócić do poziomu 

menu: miga zegar.
(Jeśli wprowadzanie zmian nie jest konieczne;
ponownie przyciśnij Esc, aby powrócić do
pierwotnego stanu wyświetlacza)

Tryb dobowy  
Tryb dobowy z jednym okresem ogrzewania (okres ogrzewania zostanie automatycznie utworzony z
bieżącego programu dobowego). Początek pierwszego okresu ogrzewania, koniec drugiego okresu
ogrzewania, plus bieżąca wartość zadana temperatury komfortu.

Jeżeli ukazuje się symbol baterii, to w przeciągu
3 miesięcy należy wymienić baterie.
1. Zdjąć regulator z podstawki.
2. Otworzyć pokrywę komory baterii, z tyłu

regulatora, i wymienić baterie.
3. Zamknąć komorę baterii i ponownie

zamontować regulator na podstawce.
Uwaga:
Po wyjęciu baterii wprowadzone i zapamiętane dane
przechowywane są przez maksymalnie 1 minutę.
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