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PL Promiennikowy panel grzewczy FIRST z bezprzewodowym, 
oszczędnym termostatem inteligentnym (WIST) 

 

Opis urządzenia 
Urządzenie składa się z panelu grzewczego (charakterystyka podana poniŜej) oraz bezprzewodowego, oszczędnego termostatu inteligentnego 
(Wireless Intelligent Saving Thermostat – WIST). Przednia część panelu składa się z wysokiej jakości laminowanego szkła, które jest praktycznie 
nietłukące. Szkło dostępne jest w kolorze białym, a takŜe moŜliwe jest jego ozdobienie. Za szkłem znajduje się elektryczny opornik, elektroniczny 
regulator z nadajnikiem i odbiornikiem, izolacja cieplna oraz metalowa płyta tylna. KaŜdy panel wyposaŜony jest w przewód zasilający z 
uziemieniem. Drugą część stanowi bezprzewodowy, oszczędny termostat inteligentny (Wireless Intelligent Saving Technology – WIST), zasilany 
bateriami, który wysyła do panelu promiennikowego bezprzewodowe sygnały. Aby urządzenie działało prawidłowo, termostat WIST musi zostać 
sparowany z jednym lub większą liczbą paneli. Sposób konfiguracji, parowania oraz rozłączania został omówiony w dalszej części. W kartonie 
znajdują się takŜe śruby i kołki, dzięki którym moŜliwe jest zamocowanie panelu na ścianie lub suficie. Dołączono takŜe szablon, za pomocą którego 
moŜna szybko wyznaczyć miejsca wiercenia otworów. 
Specyfikacja techniczna: 

Panel 60cm x 30cm 60cm x 60cm 60cm x 90cm 60cm x 120cm 
Napięcie 220 – 250 V 220 – 250 V 220 – 250 V 220 – 250 V 
Maksymalne obciąŜenie 250 – 500 W 500 – 1000 W 750 – 1500 W 1000 – 2000 W 
Waga 3,4 kg 6,8 kg 9,7 kg 11,6 kg 
Powierzchnia1 8 m² 15 m² 20 m² 25 m² 
1 UzaleŜniona jest od klimatu panującego na miejscu, izolacji oraz ustawionej temperatury. Wysokość maksymalna 3,5 m.  

Instalowanie panelu promiennikowego 
Po rozpakowaniu panelu zalecamy sprawdzenie, czy nie jest on uszkodzony. JeŜeli stan gotowości panelu do pracy jest dobry, naleŜy wybrać 
odpowiednie miejsce do jego instalacji, co ma duŜe znaczenie. PoniewaŜ panel ogrzewa pomieszczenie za pomocą fal podczerwieni, waŜne jest, aby 
nie został on schowany za meblami (zapoznaj się takŜe z gwarancją oraz wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa). Panel powinien być 
zamontowany w miejscu, od którego wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniu byłyby mniej więcej jednakowo oddalone, dzięki czemu kaŜda 
osoba będzie odczuwała takie samo, przyjemne ciepło. JeŜeli chodzi o instalację panelu w łazience lub w podobnych pomieszczeniach, a takŜe na 
zewnątrz, waŜne jest, aby powiesić go w miejscu, w którym panel nie będzie naraŜony na działanie wody. Po określeniu idealnego miejsca instalacji 
panelu, wykonaj poniŜsze kroki: 

Krok 1: PrzyłóŜ szablon do ściany, upewnij się, Ŝe jest on ułoŜony poziomo, i zaznacz na ścianie miejsce otworów na śruby. Upewnij się, Ŝe pod 
tynkiem, w miejscu, w którym zamierzasz wywiercić otwory, nie są połoŜone Ŝadne przewody. 
Krok 2: Wywierć otwory za pomocą wiertarki przeznaczonej do typu ściany, do której zamierzasz zamocować panel. UŜyj wiertła o średnicy 8 mm. 
Krok 3: WłóŜ kołki w otwory i wkręć śruby tak, by wystawały około 1 cm . Określ typ ściany, do której zamierzasz zamocować panel i wybierz 
odpowiednie kołki. W kartonie znajdują się kołki przeznaczone do ścian pełnych (betonowych, ceglanych). JeŜeli masz wątpliwości, poproś o pomoc 
specjalistę. 
Krok 4: Zawieś panel na śrubach za pomocą specjalnych podpór i zamknij dźwignie zabezpieczające. Panel jest teraz gotowy do uŜycia i 
sparowania z termostatem WIST. Nie zapomnij, aby przed rozpoczęciem parowania panelu z termostatem WIST, podłączyć panel do sieci. 
Krok 5: Zdejmij tylną obudowę od termostatu, następnie usuń papier oddzielający baterię od terminala . ZałóŜ pokrywę i przymocuj ją  
najmniejszą śrubką jaka jest w worku śrub montaŜowych. 

Konfiguracja termostatu WIST: 
Po włoŜeniu baterii do termostatu WIST, termostat włącza się, a na jego wyświetlaczu pojawiają się przez chwilę wszystkie elementy, po czym 
moŜna ustawić datę i godzinę w sposób opisany w kolejnych paragrafach. Cyfry określające godzinę migają, co oznacza, Ŝe uŜytkownik moŜe 
ustawić prawidłową godzinę. SłuŜą do tego przyciski + i -, które znajdują się na termostacie WIST. MoŜliwe jest wybranie wartości od 0 do 23. Po 
ustawieniu prawidłowej godziny, naleŜy zatwierdzić ustawienie, wciskając przycisk SET/ok. Następnie, cyfry określające minuty będą migały na 
wyświetlaczu. NaleŜy je ustawić w ten sam sposób, jak ustawia się godzinę. Po ustawieniu prawidłowej wartości minut, zatwierdzamy ustawienie, 
wciskając przycisk SET/ok. Po ustawieniu godziny, konieczne będzie ustawienie daty na wyświetlaczu. Sposób ustawienia daty jest identyczny jak 
sposób ustawienia godziny. MoŜliwe jest wybranie wartości od 1 do 31 dla dni, od 1 do 12 dla miesięcy oraz od 00 do 99 dla lat, co odpowiada 
przedziałowi lat od roku 2000 do 2099. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, termostat WIST przechodzi w tryb Ręczny (MAN) z temperaturą 
ustawioną na 20°C. Mimo to, na wyświetlaczu pokazana jest aktualna temperatura panująca w pomieszczeniu. Przykładowe dane mogą być 
następujące: 9:23 z temperaturą pomieszczenia równą 23,4°C oraz aktywnym trybem ręcznym (Manual). Na tym etapie, termostat WIST nie jest 
jeszcze połączony lub sparowany z panelem promiennikowym. 

Ustawienia domyślne 
AUTO HOME 

6:00 22 7:00 22 

8:00 20 8:00 22 
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14:00 22 14:00 22 

20:00 22 20:00 22 

22:00 20 23:00 20 

23:55 20 23:55 20 

 

UWAGA: Panel IR i termostat WIST są ze sobą sparowane na etapie produkcji. Postępuj zgodnie z procedurą parowania 
(powiązania) tylko w razie potrzeby na przykład przy tworzeniu kontroli dwóch lub więcej paneli IR z jednym termostatem WIST 

Parowanie termostatu WIST z jednym lub większą liczbą paneli promiennikowych: 
Po skonfigurowaniu termostatu WIST, naleŜy go teraz sparować z panelem promiennikowym. Upewnij się, Ŝe panel promiennikowy, z którym 
zamierzasz sparować termostat WIST, jest takŜe ustawiony w trybie parowania. Panele, które nie zostały sparowane, przechodzą w tryb parowania 
automatycznie po 30 sekundach (migająca zielona dioda) od ich włączenia. Parowanie termostatu WIST z jednym lub większą liczbą paneli 
promiennikowych odbywa się w dwóch krokach: wykrywanie paneli oraz rzeczywiste parowanie ich z termostatem WIST. 

Symbole Akcja Uwagi 

 

Jest to standardowy panel roboczy 
termostatu WIST ustawionego w trybie 
ręcznym (MAN). JeŜeli nie sparowano 
Ŝadnych paneli, grzanie jest niemoŜliwe. 

 

 

Wejdź do menu serwisowego, wciskając 
jednocześnie przyciski MODE/Exit oraz 
SET/ok i przytrzymując je przez 5 sekund. 

Po 1 minucie bezczynności lub po 
wciśnięciu kombinacji tych przycisków 
ponownie, moŜliwe będzie wyjście z 
menu. 

 

Aby wejść do podmenu termostatu WIST, z 
poziomu którego moŜliwe będzie 
parowanie, wciśnij 9 razy przycisk PLUS. 

Po kaŜdym wciśnięciu przycisku PLUS lub 
MINUS, pojawiają się róŜne podmenu. 
NIE WCHODŹ W NIE 

 

Podmenu, z poziomu którego moŜliwe jest 
parowanie, pojawia się przy parametrze 10 
(Pr 10) i jest oznaczone jako Uruchamianie 
parowania (PE). Naciśnij SET/ok, aby wejść. 

 

 

 

Wciśnij przycisk PLUS, aby rozpocząć proces 
wykrywania paneli, na wyświetlaczu 
termostatu WIST pokazana zostanie liczba 
aktywnych paneli (2). Proces wykrywania 
paneli trwa 30 sekund. 

JeŜeli wszystkie panele zostały wykryte, 
uŜytkownik moŜe zatrzymać proces ich 
wykrywania, wciskając przycisk 
MODE/exit. JeŜeli Ŝadne panele nie 
zostały wykryte, wciśnij przycisk PLUS, 
aby ponowić proces wykrywania.  

 

Rzeczywiste parowanie rozpoczyna się po 
wciśnięciu przycisku SET/ok. MoŜliwe jest 
sparowanie paneli z termostatem WIST oraz 
przypisane ich do pozycji, która pozostaje 
wolna (1). 

MoŜliwe jest przechodzenie pomiędzy 
pozycjami za pomocą przycisków PLUS i 
MINUS. KaŜdą pozycję, która pozostaje 
wolna, moŜna wykorzystać do sparowania 
panelu. 

 

Panel sparowany z termostatem WIST 
znajduje się na pierwszej pozycji. Numer 
identyfikacyjny składa się z 8 cyfr i co 
pewien czas pokazywany jest na 
wyświetlaczu, na którym za jednym razem 
pokazywane są jego 4 cyfry. 

KaŜdy panel posiada swój własny numer 
identyfikacyjny b1b2b3b4 nadrukowany 
na jego tylnej części. 
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Wybierz, za pomocą przycisków PLUS i 
MINUS, pozycję, która pozostaje wolna, do 
której chcesz przypisać sparowany panel. 
Następnie wciśnij przycisk SET/ok i wybierz 
za pomocą przycisków PLUS/MINUS panel, 
który chcesz sparować, po czym zatwierdź 
swój wybór, wciskając przycisk SET/ok. 
Wyjdź, wciskając MODE/exit, aŜ pojawi się 
główne menu. 

 

 

Parowanie zakończone pomyślnie. 
Identyfikator panelu został zapisany w 
termostacie WIST na pierwszej (1) pozycji. 

MoŜliwe jest sparowanie dodatkowych 
paneli poprzez wybranie pozycji, które 
pozostają wolne i powtórzenie 
poprzednich kroków. 

 

JeŜeli parowanie nie powiodło się, na 
wyświetlaczu termostatu WIST pojawia się 
komunikat „Erro”, który oznacza błąd. 

MoŜliwe jest wystąpienie błędu, jeŜeli 
termostat WIST oraz panel znajdują się 
poza zasięgiem lub, gdy panel jest 
wyłączony. 

Parowanie panelu z termostatem WIST zostało zakończone, termostat rozpoczyna regulowanie temperatury w trybie RĘCZNYM (MANUAL). 
Istnieje moŜliwość dodania maksymalnie 10 paneli do jednego termostatu WIST. Aby to zrobić, wykonaj w przypadku kaŜdego panelu wyŜej 
wymienione czynności. JeŜeli panel promiennikowy zostanie wyłączony i włączony ponownie, zostaje on automatycznie sparowany z termostatem 
WIST, z którym był sparowany wcześniej. Termostat ten jest takŜe nazywany „głównym” termostatem WIST. 

Rozłączanie paneli promiennikowych: 

Symbole Akcja Uwagi 

 

Jest to standardowy panel roboczy 
termostatu WIST ustawionego w trybie 
ręcznym (MAN). JeŜeli nie sparowano 
Ŝadnych paneli, grzanie jest niemoŜliwe. 

 

 

Wejdź do menu serwisowego, wciskając 
jednocześnie przyciski MODE/Exit oraz 
SET/ok i przytrzymując je przez 5 
sekund. 

Po 1 minucie bezczynności lub po 
wciśnięciu kombinacji tych 
przycisków ponownie, moŜliwe 
będzie wyjście z menu. 

 

Aby wejść do podmenu termostatu WIST, 
z poziomu którego moŜliwe będzie 
parowanie, wciśnij 9 razy przycisk PLUS. 

Po kaŜdym wciśnięciu przycisku 
PLUS lub MINUS, pojawiają się 
róŜne podmenu. NIE WCHODŹ W 
NIE 

 

Podmenu, z poziomu którego moŜliwe 
jest parowanie, pojawia się przy 
parametrze 10 (Pr 10) i jest oznaczone 
jako Uruchamianie parowania (PE). 
Naciśnij SET/ok, aby wejść. 

 

 

Panel sparowany z termostatem WIST 
znajduje się na pierwszej pozycji. Numer 
identyfikacyjny składa się z 8 cyfr i co 
pewien czas pokazywany jest na 
wyświetlaczu, na którym za jednym 
razem pokazywane są jego 4 cyfry. 

KaŜdy panel posiada swój własny 
numer identyfikacyjny b1b2b3b4 
nadrukowany na jego tylnej części. 
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Wybierz, za pomocą przycisków PLUS i 
MINUS, panel, który chcesz rozłączyć i 
zatwierdź wybór, wciskając przycisk 
SET/ok oraz rozłącz panel, wciskając 
przycisk MINUS. 

 

 

Rozłączanie zakończone pomyślnie. 
Identyfikator panelu został usunięty z 
pierwszej (1) pozycji w termostacie 
WIST. 

MoŜliwe jest rozłączenie 
dodatkowych paneli poprzez 
powtórzenie poprzednich kroków. 

Tryby pracy termostatu WIST 
Po włączeniu termostatu WIST, zostaje on automatycznie ustawiony w tryb RĘCZNY (MANUAL). Mimo to, w urządzeniu przewidziano w sumie pięć 
róŜnych trybów pracy: RĘCZNY (MANUAL), AUTOMATYCZNY (AUTO; program na 7 dni lub program na 5 + 2 dni), UST. GŁÓWNE (HOME), 
WAKACJE (HOLIDAY), MAKSYMALNY (MAX). 

AUTOMATYCZNY 7 (AUTO 7) 
Tryb AUTOMATYCZNY 7 (AUTO 7) jest najbardziej elastycznym trybem pracy termostatu WIST, który umoŜliwia określenie róŜnych ustawień dla 
kaŜdego dnia tygodnia.  Tryb AUTOMATYCZNY (AUTO) moŜna wybrać, wciskając na termostacie WIST przycisk SET/ok. Pojawia się pierwszy ekran 
z napisem AUTO oraz cyfrą 1 na górze oznaczającą poniedziałek. Cyfry oznaczające dni rozpoczynają się od 1, która oznacza poniedziałek, a kończą 
się na 7, która oznacza niedzielę. MoŜliwe jest przechodzenie pomiędzy dniami tygodnia za pomocą przycisków PLUS i MINUS (poniŜej 
przedstawiono przejście do cyfry 2, która oznacza wybór wtorku). 

 

Po ponownym wciśnięciu przycisku SET/ok pojawi się symbol T1, który oznacza ustawienie szczegółów dotyczących pierwszej temperatury, a 
wartość określająca czas uruchomienia zaczyna migać. MoŜliwe jest ustawienie czasu uruchomienia T1 za pomocą przycisków PLUS/MINUS. Po 
pojawieniu się poŜądanej godziny, naleŜy ją zatwierdzić, wciskając przycisk SET/ok, po czym naleŜy ustawić minuty za pomocą przycisków 
PLUS/MINUS i zatwierdzić ich ustawienie za pomocą przycisku SET/ok. Następnie, miga wartość temperatury, którą moŜna ustawić do poŜądanego 
poziomu za pomocą przycisków PLUS/MINUS, a następnie zatwierdzić za pomocą przycisków SET/ok. Na koniec kaŜdego cyklu, moŜliwe jest 
wprowadzenie dla wybranego dnia nowej wartości temperatury. Dla kaŜdego dnia moŜna ustawić maksymalnie sześć róŜnych wartości temperatury, 
od T1 do T6. Zmiana tego porządku jest niemoŜliwa. Po zaprogramowaniu ostatniej wartości temperatury (T6), ustawienia zostają zapisane w 
pamięci termostatu WIST, po czym moŜna przejść do kolejnego dnia, wciskając przycisk PLUS/MINUS. 

Po opuszczeniu menu konfiguracji, włączony zostaje tryb UST. GŁÓWNYCH(HOME)  Aby przejść do trybu AUTO 7 naciśnij przycisk MODE 

AUTOMATYCZNY 5+2 (AUTO 5+2) 
Tryb AUTOMATYCZNY 5+2 (AUTO 5+2) jest bardziej uproszczonym i mniej elastycznym wariantem trybu AUTOMATYCZNY 7 (AUTO 7). W tym 
trybie moŜna ustawić temperaturę tylko dla dni powszednich oraz osobno dla weekendu.  Tryb AUTO 5+2 moŜna wybrać, wchodząc do menu 
serwisowego i ustawiając wartość parametru na 1. Metoda ustawienia jest dokładnie taka sama, jak w przypadku trybu AUTOMATYCZNY 7 (AUTO 
7) z tym wyjątkiem, Ŝe tylko dni powszednie (1 do 5) oraz weekend (6 do 7) mogą zostać ustawione razem. Wszystkie dni powszednie oraz oba dni 
weekendu są ustawione tak samo. 

MAKSYMALNY (MAX) 
Tryb MAKSYMALNY (MAX) słuŜy do natychmiastowego i szybkiego ogrzania pomieszczenia do ustawionej temperatury. Po osiągnięciu ustawionej 
wartości temperatury, tryb ten zostaje automatycznie wyłączony. Tryb MAKSYMALNY (MAX), inaczej zwany trybem natychmiastowego grzania, 
włącza się po wciśnięciu dwóch przycisków: MODE/exit oraz PLUS. Po włączeniu tego trybu, na wyświetlaczu pojawia się symbol MAX. 

UST. GŁÓWNE (HOME) 

Tryb UST. GŁÓWNE (HOME) ustawia się, wciskając przycisk MODE do momentu, aŜ na wyświetlaczu pojawi się symbol . W ten sposób 
przywrócone zostają USTAWIENIA GŁÓWNE termostatu WIST, określone przez uŜytkownika (patrz poniŜej). JeŜeli wybrany zostanie tryb UST. 
GŁÓWNE (HOME), zastąpi on tryb AUTOMATYCZNY (AUTO). Aby wyjść z trybu UST. GŁÓWNE (HOME), wciśnij przycisk MODE/exit. 
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Programowanie trybu UST. GŁÓWNE (HOME) 
Aby zaprogramować tryb UST. GŁÓWNE (HOME), naleŜy wcisnąć przycisk SET/ok z poziomu głównego menu, po czym naleŜy wciskać przycisk 

PLUS do momentu, aŜ na wyświetlaczu pojawi się symbol .  Programowanie naleŜy rozpocząć, wciskając przycisk SET/ok i naleŜy je 
przeprowadzić w ten sam sposób, jak programowanie trybu AUTOMATYCZNY (AUTO). 

 

WAKACJE (HOLIDAY) 
Tryb WAKACJE (HOLIDAY) jest zazwyczaj wykorzystywany w przypadku dłuŜszej nieobecności. UmoŜliwia on zmianę ustawień temperatury dla 
dłuŜszego, określonego przedziału czasu bez zmiany wcześniej zaprogramowanego trybu AUTOMATYCZNY (AUTO). Tryb ten naleŜy włączyć, 

przytrzymując przycisk MODE/exit przez 3 sekundy, po czym na wyświetlaczu pojawia się symbol . 

 

Następnie, za pomocą przycisków PLUS/MINUS, wprowadza się poŜądaną liczbę godzin, przez co wcześniej ustawiony czas zostaje zmieniony lub, 
jeŜeli wybrany zostaje czas przekraczający 24 godziny, na wyświetlaczu pojawia się opcja wyboru liczby dni (moŜliwe jest ustawienie okresu 
obejmującego maksymalnie 99 dni). Ustawienie naleŜy zatwierdzić, wciskając przycisk SET/ok. Za pomocą przycisków PLUS/MINUS wprowadź 
wybraną wartość temperatury dla danego okresu i zatwierdź wybór, wciskając przycisk SET/ok. Tryb WAKACJE (HOLIDAY) jest włączony, a na 

wyświetlaczu widoczny jest symbol . Po zakończeniu określonego przedziału czasu lub, gdy uŜytkownik wciśnie przycisk MODE/exit, tryb pracy 
termostatu WIST zostaje przywrócony do trybu AUTOMATYCZNY (AUTO). 

Ustawianie daty i godziny 
W razie konieczności, zawsze moŜna zmienić datę i godzinę. Aby to zrobić, naleŜy wykonać poniŜsze kroki: 

- Wcisnąć przycisk SET/ok, aby wejść do menu programowania 
- Wciskać przycisk Plus, aŜ wyświetlona zostanie godzina 
- Wcisnąć przycisk SET/ok 
- Zmienić datę i godzinę w sposób opisany w rozdziale „Konfiguracja termostatu WIST” 

Wymiana baterii 
Baterie słuŜą do zasilania termostatu WIST, a ich oczekiwany czas pracy wynosi od dwóch do trzech lat. JeŜeli termostat WIST wykryje niski poziom 
naładowania baterii, na środku, po lewej stronie wyświetlacza, pojawi się symbol „pustej baterii”. Aby wymienić baterie, odkręć tylną pokrywę 
termostatu WIST. Zalecamy korzystanie tylko z baterii litowych z chlorkiem tionylu (Li-SOCl2) typu ER14250 lub 14505(M) 3,6 V (baterie AA). 

Blokada klawiatury 
Klawiatura termostatu WIST moŜe zostać zablokowana celem uniemoŜliwienia dzieciom lub innym osobom przypadkowej zmiany ustawień. Aby to 
zrobić, naleŜy wcisnąć jednocześnie przyciski PLUS oraz MINUS i przytrzymać je przez 3 sekundy. Aby odblokować klawiaturę, naleŜy postąpić w ten 
sam sposób. 

Termostat WIST z trybem oszczędzania energii 
W termostacie WIST przewidziano tryb pracy umoŜliwiający oszczędzanie energii, dzięki któremu termostat zostaje wyłączony – bez utraty 
informacji dotyczących sparowanych paneli – a Ŝywotność baterii wzrasta, przy jednoczesnym wstrzymaniu grzania przez panele promiennikowe. Z 
trybu tego moŜna korzystać poza sezonem grzewczym. 
Aby włączyć ten tryb, naleŜy wcisnąć jednocześnie przyciski MINUS oraz MODE/Exit i przytrzymać je przez przynajmniej 5 sekund. JeŜeli termostat 
WIST pracuje w trybie oszczędzania energii, jego wyświetlacz jest wyłączony. 
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Aby włączyć go ponownie, naleŜy wcisnąć dowolny przycisk, po czym pojawia się menu ustawiania godziny, dzięki czemu sprawdzona zostanie 
wysokość temperatury. 

Optymalizacja – lokalizacja termostatu WIST 
Aby panel promiennikowy działał dobrze, waŜny jest wybór dobrego miejsca dla termostatu WIST. Niekonieczne jest wieszanie termostatu na 
ścianie, moŜna go połoŜyć w określonym miejscu w pomieszczeniu. Panel promiennikowy połączony jest z termostatem WIST tylko wtedy, gdy 
termostat mierzy prawidłową temperaturę i wysyła taką informację do panelu. Dlatego waŜne jest, aby termostat WIST został umieszczony w 
miejscu, w którym będzie mógł mierzyć temperaturę panującą w pomieszczeniu i w którym pomiary nie będą zakłócane przez źródła zewnętrzne. W 
związku z tym, waŜne jest, aby nie umieszczać termostatu WIST w jednym z niŜej wymienionych miejsc: 

Miejsce Skutek 
Daleko od miejsca, w którym 
przebywa uŜytkownik 

Celem ogrzewania pomieszczenia jest osiągnięcie przyjemnej temperatury w 
miejscu, w którym przebywa uŜytkownik, a termostat WIST powinien znajdować 
się blisko tego miejsca. JeŜeli uŜytkownik przemieszcza się po pomieszczeniu, moŜe 
zdecydować się na zamocowanie termostatu WIST w określonym miejscu w tym 
pomieszczeniu. 

Blisko zimnych miejsc takich, jak 
drzwi lub okno 

Termostat WIST zawsze mierzy „niską” temperaturę i w takim przypadku będzie 
zawsze ogrzewał pomieszczenie, przez co średnia temperatura będzie zbyt wysoka, 
co spowoduje utratę energii. 

W miejscu działania promieni 
słonecznych lub blisko powierzchni 
gorących, np. pieca lub kuchenki 

W związku z ciepłem pochodzącym od promieni słonecznych, wartość zmierzonej 
przez termostat WIST temperatury będzie wyŜsza od rzeczywistej temperatury 
panującej w pomieszczeniu. Przez to pomieszczenie będzie niedogrzane. 

W połączeniu z nowym lub 
istniejącym systemem centralnego 
ogrzewania 

Panele promiennikowe oraz termostat WIST mogą być uŜywane z róŜnymi, 
zainstalowanymi wcześniej systemami centralnego ogrzewania, ale naleŜy wtedy 
zachować ostroŜność. W celu uzyskania optymalnego efektu, konfiguracja musi 
zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, a takŜe naleŜy dostosować 
pracę systemu centralnego ogrzewania, co umoŜliwi optymalne połączenie tych 
dwóch systemów. 

Opis róŜnych stanów, w których mogą znaleźć się panele promiennikowe 
Za pomocą diody znajdującej się nad kaŜdym panelem, określony zostaje stan panelu, jak opisano w poniŜszej tabeli: 

# Opis Dioda Stan Sparow
any 

(T/N) 

Parowa
nie 

(T/N) 

Rozłączanie 
(T/N) 

1 Domyślny Migająca 
CZERWONA 

Nie świeci się Nie Tak Nie 

2 TRYB normalnej pracy Ciągła 
ZIELONA 

Świeci się Tak Nie Tak 

3 Stan tymczasowy po normalnej 
pracy (nr 2) w przypadku 
ponownego uruchomienia 

panelu, który został wcześniej 
sparowany 

ZIELONA, 
migająca podczas łączenia 

panelu z głównym 
termostatem WIST (maks. 3 

minuty) 

Nie świeci się do 
momentu 

sparowania 
panelu z głównym 

termostatem 
WIST 

Tak Nie Tak 

4 Główny termostat WIST nie 
odpowiada przez przynajmniej 

5 minut 

Ciągła 
CZERWONA 

Nie świeci się do 
momentu 

sparowania 
panelu z innym 
termostatem 

WIST 

Tak Tak Tak 
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Po podłączeniu do gniazda nowego, niesparowanego panelu, dioda sygnalizująca status panelu, znajdująca się na jego górze, zaświeci się na 
czerwono, co oznacza, Ŝe panel nie został jeszcze sparowany i nie będzie pracował. Po sparowaniu panelu, dioda zaświeci się na zielono i panel 
będzie pracował normalnie. 

JeŜeli panel, który został sparowany, zostanie odłączony od zasilania i podłączony ponownie, będzie wtedy musiał połączyć się z głównym 
termostatem WIST i podczas łączenia dioda świecąca na zielono będzie migała (maks. przez 3 minuty).  JeŜeli w tym czasie panel nie połączy się z 
głównym termostatem WIST, dioda zaświeci się ciągłym, czerwonym światłem. 
 
Przegląd menu serwisowego – ostrzeŜenie 
Z opcji, które są udostępnione w menu serwisowym, a nie zostały opisane powyŜej, powinny korzystać TYLKO wykwalifikowane osoby. Zmiana 
ustawień w menu niektórych opcji (ciemne tło) moŜe wywołać nieprawidłowe funkcjonowanie panelu i całego systemu. 

# Domyślnie Opis 

 
Pr1 

[0] Włącznik przeciwoświetlenia wyświetlacza (kolor pomarańczowy). [0] = OFF (WYŁĄCZONY); [1] = ON 
(WŁĄCZONY) 
JeŜeli zostanie wybrana opcja [1], przeciwoświetlenie wyświetlacza zostanie włączone po wciśnięciu 
dowolnego przycisku. Włączenie tej funkcji radykalnie zmniejszy Ŝywotność baterii! 

Pr2 [0] Wybór pomiędzy trybem Automatyczny 7 (Auto 7) oraz Automatyczny 5+2 (Auto 5+2): [0] = 7+0; [1] 
= 5+2 
W trybie Automatyczny 7 (Auto 7) moŜliwe jest zaprogramowanie róŜnych ustawień dla kaŜdego dnia 
– w trybie Automatyczny 5+2 (Auto 5+2) moŜna tylko zaprogramować te same ustawienia dla dni 
powszednich oraz osobno dla weekendu. 

Pr3 [0] „Optymalne uruchomienie” – [0] = OFF (WYŁĄCZONE); [1] = ON (WŁĄCZONE) 
Za pomocą termostatu WIST określony zostanie optymalny czas rozpoczęcia ogrzewania 
pomieszczenia, co pozwoli na osiągnięcie poŜądanej temperatury o ustawionej godzinie. W trybie 
normalnym, ogrzewanie zostanie rozpoczęte przez termostat WIST o ustawionej godzinie, natomiast w 
trybie „Optymalne uruchomienie” rozpocznie się ono wcześniej po to, aby o ustawionej godzinie w 
pomieszczeniu uzyskana została ustawiona wartość temperatury. 

Pr4 [0] Typ regulacji: [0] = wykorzystywana klasyczna regulacja typu ON-OFF (WŁĄCZONE – WYŁĄCZONE) z 
ustawioną histerezą (opisaną przy parametrze Pr5). [1] = Regulacja PI (proporcjonalno – całkowa) ze 
współczynnikami regulacji PI opisanymi przy parametrach Pr6 oraz Pr7. 

Pr5  [0.2] Parametr, za pomocą którego określa się histerezę ustawioną dla regulacji typu ON-OF (WŁĄCZONE – 
WYŁĄCZONE). Zakres temperatury wynosi od 0,1°C do 10°C i moŜliwe jest jego stopniowe 
zmniejszanie bądź zwiększanie o 0,1°C. JeŜeli wykorzystywana jest skala Fahrenheita, domyślna 
wartość temperatury wynosi [0,4°F]. Zakres temperatury w przypadku tej skali wynosi od 0,2°F do 
18°F i moŜliwe jest jego stopniowe zmniejszanie bądź zwiększanie o 0,1°F.  

Pr6 [30] Stała P regulacji PI – zakres wynosi od 0,0 do 99,9.  

Pr7 [1] Stała I regulacji PI – zakres wynosi od 0,0 do 99,9. 

Pr8 [Numer] Wersja oprogramowania sprzętowego termostatu WIST. Określa wersję oprogramowania sprzętowego 
wykorzystywanego w termostacie WIST. 

Pr9 [0] Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych. Po ustawieniu tego parametru na [1], dane 
przechowywane w pamięci EEPROM zostaną zastąpione domyślnymi ustawieniami fabrycznymi 
przechowywanymi w pamięci ROM. Termostat WIST będzie pracował jak nowe urządzenie, z 
domyślnie ustawionymi parametrami. 

Pr10 [PE] Podmenu, z poziomu którego moŜliwe jest parowanie / rozłączanie / wykrywanie paneli. 

Pr11 [0] Wybór skali temperatury: [0] = skala Celsjusza, [1] = skala Fahrenheita 

Pr12 [0] WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE (ON/OFF) zabezpieczenia przed wychłodzeniem, [0] = OFF 
(WYŁĄCZONE) (domyślnie), [1] = ON (WŁĄCZONE) 

Pr13 [5] Próg zabezpieczenia przed wychłodzeniem. MoŜliwe jest ustawienie progu od 5°C do 10°C (40°F do 
50°F), który moŜna stopniowo zmniejszać bądź zwiększać o 1°C (2°F).  
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Pr14 [0] Kalibracja czujnika temperatury. MoŜliwe jest ustawienie od -2,5°C do +2,5°C (-5°F do +5°F) oraz 
stopniowe zmniejszanie bądź zwiększanie o 0,1°C (0,1°F).  

 

 
 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 

• Promiennikowe panele grzewcze FIRST są ultrapłaskimi panelami grzewczymi, które moŜna montować na ścianie, suficie, ziemi oraz podłodze. 
KaŜdy panel dostarczany jest ze specjalnymi mocowaniami, które, jeŜeli są uŜyte prawidłowo, pomagają zapewnić bezpieczeństwo panelu (przed 
instalacją zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi instalacji). 

• Urządzenie nie stwarza zagroŜenia dla dzieci oraz podczas dotykania. Pomimo tego, nie naleŜy zostawiać dzieci bądź niemowlaków bez opieki w 
pobliŜu panelu grzewczego, poniewaŜ zbyt długi kontakt z panelem moŜe spowodować obraŜenia. 

• MoŜliwe jest korzystanie z urządzenia w łazience. Przez cały czas naleŜy unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. 

• Z uwagi na ryzyko kontaktu urządzenia z wodą panele nie powinny być instalowane pod oknami. Tak jak większość urządzeń elektrycznych panele 
naleŜy zainstalować w miejscu zapewniającym brak kontaktu z wodą. 

• Urządzenie wyposaŜone jest w przewód zasilający z uziemieniem, który naleŜy podłączać do standardowego gniazda z uziemieniem. JeŜeli 
urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, ich naprawę powinna przeprowadzić wykwalifikowana osoba. 

• NIE NALEśY rozkładać urządzenia na części. Znajduje się w nim duŜa liczba części, a ponadto spowoduje to utratę gwarancji. DemontaŜ oraz 
ponowny montaŜ urządzenia nie powinny odbywać się poza fabryką lub wyspecjalizowanym centrum serwisowym. 

• ABY UNIKNĄĆ PORAśENIA PRĄDEM, po wykryciu usterki panelu lub w przypadku, gdy konieczne jest jego ustawienie, naleŜy zawsze wyciągać 
przewód zasilający z gniazda. 

• ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO POśARU: W pewnych przypadkach, powierzchnia panelu moŜe osiągnąć 
temperaturę 140°C. Nigdy NIE zakrywaj panelu oraz nie kładź bezpośrednio przed nim łatwopalnych rzeczy lub materiałów. 

• Przed wywierceniem otworów w ścianie, naleŜy sprawdzić, czy w danym miejscu nie znajdują się przewody elektryczne, rury od wody lub gazu 
albo inne przeszkody, które mogą zostać uszkodzone. 

• PIERWSZE UśYCIE: naleŜy sprawdzić, czy usunięto całe opakowanie. JEśELI wyczuwalny będzie nieprzyjemny zapach, naleŜy natychmiast 
wyłączyć panel, znaleźć i usunąć źródło tego zapachu. JeŜeli zapach ten jest nadal wyczuwalny, naleŜy skontaktować się z punktem sprzedaŜy, w 
którym zakupiono panel. 

• Promiennikowe panele grzewcze NIE są zabawką dla dzieci, dzieci powinny zostać o tym wyraźnie pouczone i powinny być pilnowane. 

• Przed zainstalowaniem panelu naleŜy sprawdzić, czy moŜna go uŜywać w danym rejonie. JeŜeli panel nie nadaje się do uŜywania w danym 
rejonie, nie naleŜy go podłączać do sieci i trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą. JeŜeli panel zostanie podłączony do sieci o złym napięciu 
lub, jeŜeli wahania napięcia wykraczają poza wymieniony zakres, firma FIRST NIE będzie ponosiła odpowiedzialności za uszkodzenia z tego tytułu. 

• Czyszczenie panelu: Proszę odłączyć panel przed czyszczeniem; nigdy nie naleŜy czyścić panelu, gdy jest on podłączony do zasilania 
elektrycznego. Po odłączeniu moŜna czyścić panel miękką, suchą ściereczką. 


