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1.   DANE TECHNICZNE:  
 

Model  W30 W60 W90 W120 W150 
 

Wymiary * 596mm x 296mm x 
58mm 

596mm x 596mm x 
58mm 

596mm x 896mm x 
58mm 

596mm x 1196mm x 
58mm 

596mm x 1496mm x 
58mm 

Maks.  moc  500W 500W 800W 1000W 1300W 

Waga  4,5 kg 7,2 kg 10,2 kg 13,2kg 16,2 kg 

Zasilanie  230V- 50-60Hz 

Prąd  1A 2,2A 3,5A 4,4A 5,7A 

Kabel zasilania  Długość 2m z wtyczką uziemienia  

Szkło  Hartowane szkło lub lustro – maks. temperatura powierzchni  125°C 

Rama  Profil aluminiowy  

Powierzchnia  6m2 10m2 15m2 20m2 25m2 
 

* Wymiary zamontowanych modeli z okuciami ściennymi/ sufitowymi (lub stropowymi)  
 
2.   ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

 
 

 
Termostat bezprzewodowy 

 

 
Panel grzewczy   

Kabel zasilania  (2m) 
Wsporniki montaŜowe (x4) Płytka  montaŜowa  

 
 

 
 

 
 

Kołki rozporowe (x4) 

 
 
Podkładki  

(x4) 

 

Śruby  
wspornika 

montaŜowego 
(x4) 

 
Śruby / kołki 
mocujące 
termostat (x2) 

Śruba  
 pokrywy termostatu  

(x1) Klucz  10mm (x1) 

 
 

2.2. MontaŜ panelu grzewczego  

Widok  z tyłu. Przednia powierzchnia grzewcza ze szkła hartowanego oprawiona w ramie aluminiowej  
 

 
Dioda LED  

 
Numer identyfikacyjny 

panelu  
 
 

Elektronika / Obudowa 
anteny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gniazdo kabla zasilania  

Przełącznik  
 
 
 
 
 
 
Wsporniki montaŜowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabel zasilania  
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2.3. Termostat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   MONTAś: 
Grzejnik nie powinien być zasłonięty lub ustawiony za meblem lub innymi przedmiotami (patrz zasady bezpieczeństwa). Z uwagi na 
klasę ochrony IP (IP50), w przypadku montaŜu w łazience lub kuchni, panel winien być ustawiony w miejscu uniemoŜliwiającym 
kontakt z wodą (patrz zasady bezpieczeństwa, strona 10). Grzejnik winien być zamontowany w takiej samej odległości od 
wszystkich uŜytkowników. 

 
Po dokonaniu wyboru najdogodniejszego miejsca montaŜu naleŜy postępować zgodnie z 
poniŜszą procedurą: 
Krok 1: Zamocuj płytkę montaŜową na ścianie za pomocą taśmy, w pozycji poziomej oraz zaznacz 4 otwory na kołki ścienne i 
śruby mocujące. Sprawdź, przed wierceniem otworów, czy w ścianie nie ma Ŝadnych kabli elektrycznych. Ponadto zalecane jest, aby 
zamontować panel w miejscu, które zabezpieczałoby przed kontaktem z metalem lub kablami elektrycznymi oraz znajdującym się w 
odległości 10cm lub mniej od obudowy z tworzywa komponentów elektronicznych ( w tym modułu anteny). 
Krok 2: Wykonaj otwory za pomocą odpowiedniego wiertła. W przypadku betonu lub cegieł uŜyj wiertła o średnicy 8 mm. 
Krok 3: WłóŜ kołki w otwory oraz wkręć śruby tak, aby główka kaŜdej śruby wystawała około 1 cm od ściany. W zestawie znajdują 
się kołki do ścian jednowarstwowych (do betonu, cegły). W przypadku wątpliwości prosimy zasięgnąć rady w specjalistycznym 
sklepie. 
Krok 4: Zawieś panel za pomocą wsporników montaŜowych na śrubach, po czym zamknij 2 klapki, aby zapewnić bezpieczeństwo. 
Sprawdź, czy kabel zasilający nie znajduje się z tyłu puszki z komponentami, gdyŜ moŜe to w niektórych przypadkach ograniczyć 
zakres przesyłania sygnałów między termostatem a panelem grzewczym. 
Krok 5: Zdejmij tylnią pokrywę termostatu, po czym wyjmij wkładkę papierową izolującą baterię od styków zacisku (+). Zamontuj 
z powrotem pokrywę i zabezpiecz za pomocą najmniejszej śruby znajdującej się w torebce ze śrubami montaŜowymi. Podłącz kabel 
zasilający panel do gniazdka elektrycznego w ścianie. 

 
3.1. Pierwsze ustawianie godziny: 
Panel grzewczy oraz termostat dostarczane są, jako urządzenia skonfigurowane (gotowe do podłączania) aby zapewnić 
prawidłowe działanie. W celu montaŜu lub demontaŜu naleŜy postępować zgodnie z procedurą określoną w punkcie Pr 10 w menu 
service (strona 6), wyłącznie jeśli jest to konieczne —  np. podczas podłączania 2 lub więcej paneli do jednego termostatu. 

 
3.2. Ustawianie godziny i daty: 
Po włoŜeniu baterii do termostatu na wyświetlaczu LCD wyświetlone zostaną wszystkie pozycje. Następnie wyświetlony zostanie 
„Czas” oraz podświetlone zostaną GODZINA, MINUTA, DZIEŃ, MIESIĄC oraz ROK umoŜliwiając tym samym ich zmianę za 
pomocą przycisków  lub  .  Zmianę nastaw naleŜy potwierdzić przyciskiem  zgodnie z poniŜszą kolejnością (patrz punkt 12, 
strona 10): 

 

 
 

Tryb  (manualny) jest ustawiony domyślnie, z  nastawą domyślną 20°C, a domyślnym ustawieniem 
termostatu jest „PODSTAWOWE”  (na rysunku po prawej stronie). Domyślnie jest takŜe włączone 
szybkie ogrzewanie — wyświetlany symbol . Na wyświetlaczu po prawej stronie wyświetlana jest 
wartość 23,4°C, która oznacza przykładową rzeczywistą temperaturę pomieszczenia (nie mylić z 
nastawą temp.). Nastawę temperatury w pomieszczeniu moŜna wyświetlać lub zmieniać za pomocą 
przycisku  i   . 

 

Wyświetlacz LCD  

Przyciski funkcyjne  

Bateria litowo 
chlorkowo-
tionylowa 3.6V 

Numer 
identyfikacyjny  

Płytka montaŜowa/  
Pokrywa baterii  

 

  

Dzień tygodnia/wskaźnik panelu    

Moc maks. 
(Nastawa domyślna)  

Tryb 
manualny  

Tryb auto 
(7+0 lub 5+2) 

Tryb  
dom  

Tryb  
Wakacje 
(poza 
domem)  

Godzina dnia lub parametr  

Trójkąt (nie uŜywany)  

Symbol C lub F  

Trójkąt (nieuŜywany)  

Aktualna temp., nastawa 
temp., lub nastawa  
parametru  

Wskaźnik programu 
ogrzewania (do 6 
programów na dzień) 

Sygnał bezprzewodowy  

Blokada klawiatury 

Wskaźnik rozładowanej baterii 

Panel uruchomiony  
(wyświetlane jeśli temp. 
w pomieszczeniu jest 
niŜsza od nastawy temp   
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4.   USTAWIENIA: 
Po wstępnej konfiguracji domyślnie uruchamiany jest tryb SIMPLE. W trybie tym dostępne są tylko dwie nastawy: 

PODSTAWOWE (SIMPLE)  -  bez opcji    programowania 
programu ogrzewania. W głównym ekranie termostatu 
wyświetlane są tylko niektóre funkcje. Nastawę temperatury 
programuje się za pomocą przycisku  i  w trybie    
(manualny). Obsługa podobna jak w przypadku normalnego 
termostatu z wybieraniem. 

  (Tryb MAX )  jest takŜe domyślnie aktywny oraz zapewnia 
maks. moc panelu grzewczego do momentu osiągnięcia zadanej 
temperatury (patrz punkt 7, strona 8). 

ZAAWANSOWANE -(ENHANCED)  oznacza, Ŝe wszystkie 
dostępne funkcje  są włączone i mogą być programowane. 
 
AUTO, HOME, AWAY, -   /   /  .    
W Menu obsługi moŜna edytować wszystkie 15 parametrów 
(Pr1- Pr15). 
 
Tryb ECO  —    tryb energooszczędny,  zuŜycie 50%  energii 
(patrz rozdział 7, strona 8) 

Inne funkcje w trybie PODSTAWOWE: 
• tryb energooszczędny z moŜliwością zmiany godziny i dnia (punkt 12) 
• menu obsługi z dostępem do wielu dodatkowych funkcji (punkt 5) 

*** Aby przełączać między 2 ustawieniami, uŜyj parametru 15 (patrz Pr 15, strona 7) *** 
5.    MENU SERVICE (Pr1 — Pr15):  
Menu to słuŜy do konfiguracji parametrów termostatu. 
(Uwaga: Parametry zostały fabrycznie zaprogramowane, z wyjątkiem podłączania oraz odłączania - Pr10.) 
Aby aktywować menu service naleŜy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 5 sekund. Aby zapisać nowe nastawy 

naleŜy ponownie nacisnąć przyciski  (i przytrzymać przez 5 sekund), lub nacisnąć przycisk ,  aby zapisać 
zmianę nastawy, po czym przejść do następnego pozycji w menu. W przypadku, gdy Ŝaden przycisk nie został uŜyty, menu 
zostanie automatycznie wyłączone po upływie 1 minuty, a nowe nastawy zostaną zapisane. 
 

 

 
 

Pr 1  podświetlanie LCD  [O]=OFF, [1]=ON I domyślnie: [O] 
Włączona opcja, LCD podświetlony przez 5 sekund po naciśnięciu 
jakiegokolwiek przycisku. Włączone podświetlanie zmniejsza Ŝywotność 
baterii. 

5 sekund 

 
 

*DOSTĘPNE TYLKO W TRYBIE ZAAWANSOWANE * Pr 2 
 Przełączanie między programami 7+O oraz 5+2 
[O]=7+O and [1]=5+2 programy I domyślnie: [1]: 
7+0 słuŜy do ustawiania róŜnych temperatur na róŜne dni tygodnia. 
5+2 słuŜy do ustawiania innych temperatur na dni tygodnia i innych na 
weekendy (domyślnie). 
***INSTRUKCJE PATRZ STRONA 9 ROZDZIAŁ 11*** 

 

5 sekund, x1 

 
 

*DOSTĘPNE W TRYBIE ZAAWANSOWANE * 
Pr 3 Optymalny start  
[O]=OFF, [1]=ON I domyślnie : [O] 
“Optymalny start” – gdy wybrano nastawę [1]  = ON, ogrzewanie jest 
włączane z wyprzedzeniem, aby zapewnić na czas zadaną temperaturę, np. 
jeśli wybrano nastawę 22°C na godz. 7 rano  termostat prześle sygnał 
powodujący załączenie panelu grzewczego o godz. 7 rano. Jeśli włączono 
opcję „Optymalny start” , ogrzewanie zostanie załączone z wyprzedzeniem w 
celu zapewnienia na czas zadanej temperatury; w tym przypadku 22°C o 7 
rano.

 
 
   5 sekund, x2 

Termostat posiada wbudowany algorytm załączania ogrzewania z wyprzedzeniem  
w optymalnym czasie, aby uniknąć nadmiernej temperatury w pomieszczeniu. 

 
 

Pr 4 Typ regulacji  
[O]=ONIOFF i [1]=PI regulacja I domyślnie: [O]: 
Nastawa [0], oznacza klasyczną regulację ON-OFF z histerezą (patrz 
parametr Pr5). Nastawa [1], oznacza regulację PI (patrz Pr 6 i 7). 
Histereza regulacji oznacza czasami cyklicznie temp. poniŜej lub powyŜej 
zadanej nastawy do momentu osiągnięcia zadanej nastawy. 
Regulacja P1 zapewnia prawie stałą temperaturę, ale w przeciwieństwie do 
histerezy, nastawa jest osiągana w wyniku stopniowego wzrostu temperatury 
do zadanej nastawy zgodnie z zaprogramowanym przyrostem. 
 

 
 
5 sekund, x3 
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Pr 5  Parametr histerezy ON—OFF domyślnie: [0.2°C I 0.4°F] 
Nastawa ta określa przyrost temperatury, przy której termostat steruje 
panelem grzewczym oraz monitoruje temperaturę pomieszczenia. Dostępna 
jest nastawa w zakresie od 0.1°C do 10°C przy dokładności 0,1°C. Jeśli 
wybrano skalę Fahrenheita, wartość moŜna zmieniać w zakresie od 0,2°F do 
18°F przy dokładności 0,2°F. Ustawienia domyślne w większości 
przypadków to ustawienia optymalne i nie naleŜy ich samowolnie 
zmieniać.  

 
5 sekund, x4 

 

 
 

Pr 6  Stały P regulatora  P1   

domyślnie: [3O - Celsiusa I 54 - Fahrenheita]: 
Dostępny zakres od 0,0 do 55,0 w przypadku skali Celsiusa lub od 1,8 do 99,0 
w przypadku skali Fahrenheita. Wybór skali temperatury w parametrze 11. 
Ustawienia domyślne w większości przypadków to ustawienia 
optymalne i nie naleŜy ich samowolnie zmieniać. 

 

5 sekund, x5 

 
Pr 7  Stały 1 regulatora P1 
domyślnie: [1- Celsiusa I 1.8 - Fahrenheita]: 
Dostępny zakres od 0,0 do 55,0 w przypadku skali Celsiusa lub od 1,8 do 99,0 
w przypadku skali Fahrenheita. Wybór skali temperatury w parametrze 11. 
Ustawienia domyślne w większości przypadków to ustawienia 
optymalne i nie naleŜy ich samowolnie zmieniać. 

 
 
 
 

Pr 8  Wersja oprogramowania  
Wersja oprogramowania wyświetlana w przypadku wyboru parametru 8. Aby 
wyjść z menu naciśnij . 

5 sekund, x6 
 
 
 
 
 
 
 
5 sekund,  x7 

 
 
 
 

Pr 9  Przywracanie ustawień domyślnych (fabrycznych)  
W przypadku wyboru nastawy [1] w tym parametrze, wszystkie wartości 
zmienione przez uŜytkownika i zapisane w pamięci termostatu zostaną 
skasowane, w tym takŜe sterowanie wcześniej dodanymi panelami. 
Termostat pracować będzie zgodnie z nastawami fabrycznymi. 

 

5 sekund, x8 

 
 
 
 
Pr 10  Dodawanie i kasowanie paneli 
Dostarczany w komplecie termostat i  panel zostały skonfigurowane fabrycznie. Aby dodać dodatkowe panele naleŜy postępować zgodnie z 
poniŜszymi instrukcjami. Jeden termostat moŜe sterować maks. 10 panelami grzewczymi. KaŜdy panel posiada indywidualny 8-cyfrowy numer (numer ID 
panelu), który umieszczony jest na pokrywce plastikowej jednostki sterowania tylniego płyty (np.: OO-OO-2O-C3). Konfiguracja i dodawanie paneli jest 
moŜliwe, jeśli zarówno termostat jak i panel jest włączony. Na początku termostat wykonuje wyszukiwanie (skanowanie) aktywnych paneli grzewczych.  
Wyszukany panel jest następnie dodawany w termostacie. Jeśli panel został dodany juŜ wcześniej, numer ID panelu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. 
Dostępne są pozycje: 

a) brak, wyświetlany na wyświetlaczu LCD komunikat “NONE“ lub  
b) zajęty (juŜ sterowany) - numer ID panelu jest wyświetlany na wyświetlaczu  

 

PODŁĄCZANIE JEDNEGO PANELU : 

1. Przejdź do menu service termostatu oraz wyszukaj “Pr10” (parametr 
skanowania/ podłączania). 
2. Na LCD podświetlone jest “Pr 10” oraz litery “PE”  
3. Naciśnij  
4. Na  LCD wyświetlany jest komunikat “ABY ROZPOCZĄĆ SKANOWANIE 
NACIŚNIJ PLUS— ABY  ROZPOCZĄĆ PODŁĄCZANIE NACIŚNIJ SET” 
5. Naciśnij  na termostacie, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych 
paneli. Proces trwa około 40 sekund. 
6. Na LCD wyświetlona zostanie liczba dostępnych paneli. Jeśli nie zostanie 
wyszukany Ŝaden panel,  “BRAK PANELI —   ROZPOCZNIJ SKANOWANIE 
ORAZ PODŁĄCZANIE?”.  Aby kontynuować skanowanie  
naciśnij  
7.  Jeśli wyświetlona zostanie liczba paneli naciśnij przycisk  lub 
poczekaj 40 sekund. 

5 sekund, x9 
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8.  Na LCD  wyświetlony zostanie komunikat “WYSZUKANO PANEL”  oraz 
komunikat informujący, Ŝe nie zapisano “śADNEGO PANELA” 
9. Naciśnij przycisk  i ,  aby wybrać lokalizację, gdzie zostanie zapisany 
panel. 

 10. Naciśnij , po czym  
11. Następnie na panelu LCD wyświetlona zostanie numer ID panelu oraz 
podświetlony zostanie numer pozycji. 
12. Naciśnij  
13. Na wyświetlaczu wyświetlone zostanie „DONE” oraz „SAVE” 
14. Panel został podłączony i zapisany na pierwszej pozycji. Aby wyjść z 
menu, naciśnij przycisk  3x. 

 
 

    i    

PODŁĄCZANIE DRUGIEGO PANELU DO TERMOSTATU: 
1. Tak samo wygląda procedura dodawania drugiego panelu do termostatu. 
2. Na powyŜszym przykładzie panel został zapisany na pozycji 1. Teraz 
panel zostanie dodany na pozycji 2. 
3. Powtórz kroki 1-8 przedstawione powyŜej. 
4. Naciśnij  lub   , aby wybrać pozycję, na której zostanie zapisany panel 
(w tym przypadku wybierz pozycję 2). 
5. Naciśnij , po czym  
6. Następnie na panelu LCD wyświetlona zostanie numer ID panelu oraz 
podświetlony zostanie numer pozycji. 
7. Naciśnij  
8. Na wyświetlaczu wyświetlone zostanie „DONE” oraz „SAVE” 
9. Panel został podłączony i zapisany na pozycji drugiej. Aby wyjść z menu, 
naciśnij przycisk  3x. 

 
 

    i    

 

KASOWANIE PANELI: 
1. Standardowe menu pracy. 
2. Naciśnij      i  i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wejść do menu service  

3. Naciśnij     9 razy, aby wybrać parametr 10 (Pr 10). 
4. Przejdź do menu skanowania/podłączania naciskając przycisk  
5. Naciśnij przycisk ponownie. 
6. Wybierz panel, który chcesz usunąć z pozycji za pomocą przycisku  i   
7. Naciśnij    aby potwierdzić. 
8. Naciśnij     aby odłączyć (usunąć ) panel od termostatu. 
9. Panel został odłączony, a na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat 
„DONE”. 

 
 

 
 
 
 

Pr 11 Temperatura wyświetlana w skali C lub F  
[0]=Celsius, [1]=Fahrenheit I domyślnie: Celsius: 
Wybierz skalę, w jakiej wyświetlana będzie temperatura: Celsius lub 
Fahrenheit. 

   5 sekund, x10 

 
 
 
 
 

Pr 12  Ochrona przed mrozem  
[0]=OFF [1]=ON I domyślnie [0]=FF: 
Opcja zapewnia zabezpieczenie panelu elektroniki przed ujemnymi 
temperaturami. Opcja dotyczy wyjątkowych okoliczności/ekstremalnych 
warunków otoczenia. 

5 sekund, x11 

 
 
 
 

Pr 13  Granica ochrony przed mrozem  
domyślnie [5]=5°C: 
Jeśli włączono tą funkcję, moŜliwy jest wybór temperatury w zakresie 5°C-
10°C / 40°F-50°F. Jeśli temperatura w panelu spadnie poniŜej nastawy, 
załączona zostanie ochrona przed mrozem. 

5 sekund, x12 
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Pr 14  Kalibracja sensora temperatury  
Domyślnie[0]=0°CI°F: 
Dostępny zakres od -2,5°C do +2.5°C przy przyroście 0,1°C lub od -4,5°F 
do 4,5°F przy przyroście 0,1°F. 

5 sekund, x13 

 
 
 

Pr 15  Zakres termostatu 
domyślnie [0]=SIMPLE: 
[0] tryb SIMPLE. Temperatura sterowana (zwiększana/zmniejszana) bez opcji 
dodatkowego programowania. 
[1] tryb ENHANCED  .  UmoŜliwia opcję programowania programu ogrzewania 
dla dni tygodnia, godziny,  itp. w trybie AUTO, HOME, oraz AWAY -   /  

 /   

 
5 sekund, x14 

 

6.    DIODA LED (STATUS PANELI):  
Umieszczona na obudowie komponentu z tyłu panelu grzewczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 

 
 

Status  

 
Dioda   
LED  

 
Opis  

 
Stan 
pracy  

 
     Status 
konfiguracji  

Reakcja na 
skanowanie 
! dodawanie  

 
Reakcja na 

odłączanie  

1 czerwona, 
migająca 

Nastawa 
domyślna  

Brak ogrzewania  Niepodłącz
ony  

Tak  Nie 

 
2 zielona 

ciągły  
 

Normalna praca  Ogrzewanie zgodnie 
z programem 

 
Podłączony  

 
Nie 

 
Tak  

 
 

3 
zielona co 3 

minuty do mo-
mentu odbioru 

sygnału 

Stan tymcza-
sowy, po stanie 
2, jeśli urucho-

miony juŜ został 
wcześniej 

podłączony panel   

 
Brak ogrzewania do 
momentu otrzymania 
sygnału z termostatu 

 
 
Podłączony 

 
 

Nie 

 
 

Tak  

 
4 

 
czerwona, 
ciągła  

Jeśli brak reakcji 
termostatu przez 
5 minut lub dłuŜej 

Brak ogrzewania do 
momentu otrzymania 
sygnału z termostatu 

 
Podłączony 

 
Tak  

 
Tak  

7.   SZYBKIE OGRZEWANIE I TRYB ECO: 
Szybkie ogrzewanie (  ) jest załączane domyślnie i zapewnia ono maks. moc grzewczą panelu grzewczego do momentu 
uzyskania zadanej temperatury. Aby wyłączyć tę opcję i aktywować 50% mocy – Tryb Eco - (ustawienia ZAAWANSOWANE 
wyłącznie), naciśnij jednocześnie przycisk  oraz  i przytrzymaj przez 5 sekund, po czym na wyświetlaczu zniknie symbol 

 . Aby ponownie włączyć tę funkcję naleŜy nacisnąć te same przyciski. Tryb Eco moŜe być takŜe uŜywany w ustawieniach 
STANDARDOWYCH (SIMPLE) po przełączeniu na USTAWIENIA STANDARDOWE (Pr 15), gdy symbol   nie jest wyświetlany 
na wyświetlaczu LCD. Aby ponownie włączyć funkcję   w  USTAWIENIACH STANDARDOWYCH, w pierwszej kolejności 
naleŜy włączyć tę funkcję w USTAWIENIACH ZAAWANSOWANYCH (Pr 15). 
8.   BLOKADA KLAWIATURY: 
Wyłącznie USTAWIENIA ZAAWANSOWANE. 
Przypadkowej zmianie nastaw termostatu przez dzieci lub inne osoby moŜna zapobiec za pomocą blokady klawiatury. W tym celu  
naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski   i    przez 3 sekundy, po czym na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol . 
Aby wyłączyć blokadę naleŜy powtórzyć powyŜszą czynność. 
9.   BATERIA TERMOSTATU: 
Jedna bateria zapewnia zasilanie dla termostatu przez okres 2 - 3 lat. W przypadku niskiego stanu baterii, na wyświetlaczu po lewej 
stronie wyświetlany jest symbol „rozładowanej baterii” (  ). W przypadku wymiany baterii naleŜy stosować wyłącznie baterie 
3,6 volt, AA l i towe chlorkowo-t ionylowe (Li-SOCl2) typy ER 14505(M). Wskazówka: Umieszczenie baterii niezgodnie z 
oznaczeniem biegunowości moŜe spowodować uszkodzenie. 
10. TRYBY TERMOSTATU: 
Termostat charakteryzuje się bardzo łatwą obsługą. Termostat zapewnia sterowanie za pomocą następujących trybów pracy: 

 
10.1.  Tryb manualny   (Dostępny dla ustawień STANDARDOWYCH lub  ZAAWANSOWANYCH) 

 
Jest to najprostszy i zarazem domyślny tryb pracy. W przypadku uruchamiania termostatu po raz pierwszy, aktywowany jest ten tryb z nastawą domyślną temperatury 20°C. Aby  

aktywować  w innym trybie (programie ogrzewania), kliknij przycisk  , po czym wyświetlony zostanie symbol  na wyświetlaczu. 

Aby  nastawić Ŝądaną nastawę, naciśnij przycisk  lub  . Po ustawieniu zadanej nastawy, zostanie ona podświetlona przez 3 sekundy po czym zostanie ona 

zapisana w pamięci.  Jeśli którykolwiek z przycisków będzie wciśnięty dłuŜej, dostępne parametry temperatury będą wyświetlane szybciej na wyświetlaczu LCD. Dostępne są 

temperatury w zakresie od 5°C do 35°C z przyrostem 0,5°C, lub 41°F do 95°F z przyrostem 0,5°F. 
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10.2.  Tryb Auto  -  (Dostępne dla ustawień ZAAWANSOWANYCH) 
 

Aby prze jść  do tego t rybu z  innego t rybu (programu ogrzewania), kliknij przycisk  po czym na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol 
. Tygodniowy program zostanie uruchomiony — instrukcja programowania patrz rozdział 11.1. 

 
10.3.  Tryb Auto + Manualny -  (Dostępne dla ustawień ZAAWANSOWANYCH) 

 

Tryb ten jest tymczasowy i jest dostępny bezpośrednio z trybu . . Uruchamiany jest poprzez aktywację trybu . a następnie 

przyciśnięcie  lub  . Jego zadaniem jest tymczasowa zmiana nastawy temperatury w trybie  (program tygodniowy) na inną wartość. Opcja ta  

jest przydatna, gdy uŜytkownik nie jest zadowolony z aktualnej, wcześniej zaprogramowanej nastawy. Tryb ten jest odpowiednikiem trybu , z tą 

róŜnicą, Ŝe tryb  jest aktywny nieprzerwanie, tryb +  jest wyłączany: 
• przy następnej zmianie temperatury dziennego programu po czym tryb  jest załączany ponownie, 

• Jeśli przycisk  jest naciśnięty, termostat powróci do poprzednio ustawionego trybu. 
 

10.4.  Tryb DOM -  (Dostępne dla ustawień ZAAWANSOWANYCH) 
 

Tryb DOM  to po prostu dzienny program ogrzewania. Gdy włączony jest ten tryb, program ogrzewania jest realizowany przez 7 dni w tygodniu. Tryb 
ten umoŜliwia szybko zmianę programu ogrzewania w ciągu dnia i oszczędności w ciągu nocy, w przypadku gdy uŜytkownik nie zamierza korzystać z trybu 

. 

Aby przejść do tego trybu z innego trybu (programu ogrzewania) kliknij przycisk ,  po czym na wyświetlaczu wyświetlony zostanie symbol . 

Następnie zaprogramowany program dzienny zostaje aktywowany — instrukcja programowania patrz rozdział 11.2. 
 

10.5.  Tryb Dom + Manualny  (Dostępne dla ustawień ZAAWANSOWANYCH) 
 

Tryb ten jest załączany bezpośrednio w trybie   .  i jest to tryb pracy tymczasowej. . Uruchamiany jest poprzez aktywację trybu  .. a 

następnie przyciśnięcie  lub  Tryb ten słuŜy do tymczasowej zmiany nastawy temperatury w trybie (program tygodniowy) na inną wartość. Opcja jest 

przydatna, gdy uŜytkownik nie jest zadowolony z aktualnej wcześniej zaprogramowanej nastawy. Tryb ten jest odpowiednikiem trybu , z tą 

róŜnicą Ŝe tryb  zapewnia ogrzewania nieprzerwanie, a tryb  . +  jest wyłączany: 

• przy zmianie godziny, temperatury w programie dziennym po czym załączany jest ponownie tryb  ., 

• jeśli wciśnięty jest przycisk   termostat powraca do poprzednio zadanego trybu. 
 

10.6.  Tryb Wakacje              (Dostępne dla ustawień ZAAWANSOWANYCH) 
 

Tryb ten słuŜy do nastawy temperatury dla wybranego okresu czasu (np. podczas wakacji lub podróŜy słuŜbowej), bez konieczności zmiany programu 

tygodniowych nastaw w trybie . Aby załączyć ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Następnie za pomocą przycisku  lub 

 ustaw okres, przez jaki będzie utrzymywana nowa temperatura. Na początku na wyświetlaczu wyświetlane są godziny, a jeśli wymagany jest dłuŜszy 
okres niŜ 24h wyświetlane są dni. Maks. interwał to 99 dni. Po określeniu interwału, uŜytkownik winien ustawić Ŝądaną nastawę temperatury (za pomocą 

przycisku  lub   ) dla tego okresu. Aby potwierdzić nastawy naleŜy kliknąć przycisk ,  po czym tryb wakacje jest załączany — na wyświetlaczu 

wyświetlany jest symbol walizki (  ). Tryb ten  wyłączany jest: 
• gdy upłynie zaprogramowany okres, termostat powraca do poprzednio zaprogramowanego trybu 

• jeśli przycisk  jest wciśnięty termostat powróci do poprzednio zaprogramowanego trybu. 
 

 

11. ZAPROGRAMOWANE PROGRAMY OGRZEWANIA (Dostępne dla ustawień ZAAWANSOWANYCH) 
 

 
11.1.  Tryb AUTO ( ) -  tygodniowy program ogrzewania: 

 

Termostat umoŜliwia programowanie programów tygodniowych na 2 róŜne 
sposoby; 
„5+2” oraz „7+0”. Aby wybrać tryb naleŜy przejść do menu Service, Pr 2. 
5+2 to ustawienie fabryczne [1]. Przełączanie na tryb 7+0 [0]-patrz strona 
5 (Pr2). W trybie 5+2, jeden program dotyczy dni roboczych (1 2 3 4 5 = Pon 
— Pt), a drugi dotyczy weekendów (6 7 = Sob., Niedz.). 

 
Nastawy czasu i temperatury dla dni roboczych 5+2: 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 

06:00 08:00 14:00 20:00 22:00 23:55 
 

22°C 20°C 22°C 22°C 20°C 20°C 
 

Zgodnie z danymi w powyŜszej tabeli panel rozpoczyna ogrzewanie dla 
nastawy 22°C od godz. 06:00 do 08:00 rano. Po godz. 08:00 obowiązuje 

nastawa temperatury 20°C do godz. 14:00 w południe. Z początkiem godz. 
14:00, nastawa temperatury wynosi 22 ° C do godz. 22:00. Później nastawa 
ogrzewania wynosi 20°C do godz. 06:00 następnego poranka. Taki program 
ogrzewania jest powtarzany przez pięć dni w tygodniu (od poniedz. do piątku). 
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Aby zmienić tryb 5+2: 

1. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk  przez 3 sekundy. 
2. Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone cyfry „1 2 3 4 5” (dni robocze). 

3. Naciśnij przycisk  ,  aby ustawić godzinę dla T1 (dni robocze). 

4. Wybierz godzinę dla T1 za pomocą  i  . 

5. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę godziny. 

6. Wybierz minuty dla T1 za pomocą przycisku   i . 

7. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę minut. 
8. Wybrana nastawa temperatury zostanie podświetlona. Za pomocą przycisku 

 lub   wybierz nastawę. 

9. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę temperatury dla T1 oraz 
powtórz powyŜsze czynności dla godziny T2 do T6. 
10. Po zaprogramowaniu wszystkich parametrów programu, wyświetlony 
zostanie na wyświetlaczu komunikat „SAVE” (ZAPISZ). Tak  wygląda 
programowanie programu ogrzewania na dni robocze. 
11. Na wyświetlaczu migają cyfry „6 7” (weekend). 

12. Naciśnij przycisk ,  aby ustawić godzinę dla T1 (weekend). 

13. Wybierz godzinę dla T1 za pomocą  and  . 
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Nastawy czasu i temperatury dla dni weekendu 5+2: 

Ti T2 T3 T4 T5 T6 
07:00 08:00 i4:00 20:00 23:00 23:55 
22°C 22°C 22°C 22°C 20°C 20°C 

 
Zgodnie z danymi w powyŜszej tabeli panel utrzymywać będzie temperaturę  
22°C od godz. 07:00 do 23:00. Po godz. 23:00 obowiązuje nastawa 
temperatury 20°C do godz. 07:00. Taki cykl będzie powtarzany w kaŜdy dzień 
weekendu. 

 
W trybie 7+0 moŜna programować róŜne nastawy temperatury dla kaŜdego 
dnia tygodnia. 

 
11.2.  Tryb DOM (  ) – Program dzienny: 

Tryb ten  to po prostu  program dz ienny ogrzewania. Podobnie jak 
tryb  posiada on takŜe 6 zdarzeń (godziny/temperatury), z tą róŜnicą Ŝe   
gdy ten tryb jest aktywny, przez 7 dni tygodnia obowiązywać będzie ten sam 
program ogrzewania. Tryb ten umoŜliwia szybko planowanie programu 
ogrzewania w ciągu dnia i oszczędności w ciągu nocy, w przypadku gdy 
uŜytkownik nie zamierza korzystać z trybu . 

 
Nastawy czasu i temperatury dla trybu DOM: 

 
Ti T2 T3 T4 T5 T6 

 

07:00 08:00 i4:00 20:00 23:00 23:55 
 

22°C 22°C 22°C 22°C 20°C 20°C 
 

Zgodnie z danymi w powyŜszej tabeli panel utrzymywać będzie temperaturę  
    22°C od godz. 07:00 d o  23:00. Po godz. 23:00, obowiązywać będzie  
    nastawa 20°C do godz. 07:00. Taki cykl będzie powtarzany w kaŜdy dzień  
    roboczy. 

 

14. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę godziny. 

15. Wybierz nastawę minut dla Ti za pomocą przycisku   i  . 

16. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić nastawę minut. 
17. Wybrana nastawa temperatury zostanie podświetlona. 

Wybierz parametr za pomocą przycisku   lub . 

18. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić temperaturę dla Ti oraz powtórz 
powyŜsze czynności dla czasu T2 do T6. 
19. Po zaprogramowaniu wszystkich parametrów programu, wyświetlony 
zostanie na wyświetlaczu komunikat „SAVE” (ZAPISZ). Tak  wygląda 
programowanie programu ogrzewania na dni weekendu. 
Tryb 7+0 umoŜliwia programowanie róŜnych nastaw czasu i temperatury 
n a  kaŜdy dzień tygodnia. Procedura programowania wygląda tak samo 
jak kroki opisane powyŜej. 
 

1. Naciśnij przycisk  i  przytrzymaj przez 3 sekundy. 
2. Naciśnij     przycisk, aby na wyświetlaczu wyświetlony został symbol 

DOMEK ( ). 

3. Naciśnij przycisk ,  aby rozpocząć programowanie czasu Ti. 

4. Wybierz godzinę dla Ti za pomocą przycisku   i  . 

5. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę godziny. 

6. Wybierz minutę dla Ti za pomocą przycisku   i  . 

7. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę minuty. 
8. Wybrana nastawa temperatury zostanie podświetlona.  

     Wybierz parametr za pomocą przycisku  lub   . 

9. Naciśnij przycisk ,  aby potwierdzić nastawę temperatury dla Ti oraz 
powtórz powyŜsze czynności dla czasu T2 do T6. 
10. Po zaprogramowaniu wszystkich parametrów programu, wyświetlony 
zostanie na wyświetlaczu komunikat „SAVE” (ZAPISZ). Tak  wygląda 
programowanie programu ogrzewania na kaŜdy dzień tygodnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. ZMIANA GODZINY I DATY  
Nastawę godziny i dnia moŜna  zaprogramować zarówno podczas wstępnej konfiguracji (po włoŜeniu baterii) —   (patrz punkt 3.2), 
jak równieŜ za pomocą menu programowania (dostępne wyłącznie dla ustawień ZAAWANSOWANYCH). Aby  zmienić godzinę/datę 
naleŜy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk  w menu głównym, aby  przejść do menu programowania, po czym 
nacisnąć przycisk ,  do momentu aŜ wyświetlona zostanie godzina. Następnie naleŜy nacisnąć ponownie przycisk ,  po czym 
moŜliwa będzie zmiana nastawy godziny, dnia tygodnia, miesiąca i roku zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3.2. 
13.  WYŁĄCZANIE PANELU I TERMOSTATU  
(Dostępne w ustawieniach STANDARDOWYCH lub ZAAWANSOWANYCH) 
Włączanie i wyłączanie panelu umoŜliwia przełącznik ON/OFF znajdujący się z tyłu panelu. 
Informacje o dodawaniu paneli są zapisywane w termostacie, a panel kontynuuje ogrzewanie zgodnie 
z poprzednim programem/nastawą ogrzewania po włączeniu urządzenia. 
Aby przejść do „Trybu czuwania” (OFF) naleŜy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie wciśnięty 

przycisk   i   przez 5 sekund. Następnie wszystkie pozycje na wyświetlaczu znikną, a 
termostat przełączony zostanie w „tryb czuwania”. W trybie tym termostat wymaga minimalnego 
zasilania przez baterię, a wszelka komunikacja z panelami grzewczymi jest nieaktywna. Podłączone 
panele grzewcze przechodzą w stan 4 (praca ciągła, czerwona dioda LED) po upływie 5 minut, po 
czym ogrzewanie jest wyłączane. Funkcja ta moŜe być uŜywana na zakończenie sezonu 
grzewczego, w celu zapewnienia maks. Ŝywotności baterii oraz wyłączenia systemu grzewczego. 
Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na termostacie powoduje jego załączenie, po czym uŜytkownik 
winien wprowadzić nastawę godziny i daty. Funkcja ta moŜe być takŜe uŜywana w trybie ustawień 
PODSTAWOWYCH podczas nastawy godziny i dnia bez wymiany baterii. Przełącznik  



MANUAL-20ii-WIST 12  

14. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
• Panel grzewczy modele W30, W60, W90, W120 oraz W150 nadają się do montaŜu na ścianie lub suficie i są dostarczane 

wraz ze wspornikami montaŜowymi. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy przeczytać dokładnie wytyczne dotyczące montaŜu. 
• Urządzenie jest bezpieczne w przypadku dotyku, jednakŜe długotrwały kontakt z włączonym panelem moŜe być przyczyną 
 obraŜeń. 
• W pobliŜu panelu grzewczego nie naleŜy pozostawić małych dzieci bez nadzoru z uwagi na ryzyko obraŜeń na skutek 
 długotrwałego kontaktu z urządzeniem. 
• W przypadku cieczy lub obcych przedmiotów w panelu naleŜy odłączyć urządzenie od zasilania oraz oddać do punktu 

serwisowego w celu przeprowadzenia przeglądu. 
• Urządzenie wyposaŜone jest w uziemiony przewód zasilania, który naleŜy  podłączać do gniazdek zasilania 220V. W przypadku 
 uszkodzenia przewodu lub urządzenia, naprawę winien przeprowadzić elektryk z uprawieniami. 
• Nie naleŜy podejmować samowolnie prób demontaŜu urządzenia, gdyŜ moŜe to spowodować uszkodzenie części i uniewaŜnienie 
 gwarancji. DemontaŜ lub montaŜ winien być przeprowadzany przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy.  
• Aby o uniknąć poraŜenia prądem naleŜy w przypadku usterki lub przenoszenia panelu odłączyć przewód zasilania. 
• Ochrona przed wysoką temperaturą oraz zagroŜenie ogniem: w niektórych sytuacjach temperatura panelu moŜe osiągnąć 
 125°C. ZABRONIOE JEST zakrywanie panelu lub układanie łatwopalnych tkanin lub innych przedmiotów bezpośrednio w 
 pobliŜu panelu. 
• Przed wykonaniem otworów montaŜowych w ścianie, naleŜy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy w danym miejscu nie ma 

Ŝadnych przewodów elektrycznych, gazowych lub wody oraz innych przedmiotów, które mogłyby  ulec uszkodzeniu. 
• Pierwsze uruchomienie: sprawdzić, czy wszystkie materiały opakowaniowe zostały bezpiecznie usunięte. W przypadku 

wyczuwalnego zapachu po uruchomieniu panelu, naleŜy panel bezzwłocznie wyłączyć oraz zidentyfikować źródło i dokonać 
naprawy. Jeśli zapach się utrzymuje naleŜy skontaktować się ze sprzedawcą. 

• Urządzenia nie naleŜy montować bezpośrednio nad gniazdkiem  elektrycznym (zakrywając gniazdko). 
• Panel naleŜy zamontować, w miejscu gdzie będzie zapewniony łatwy dostęp do wtyczki. 
• W Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać panelu grzewczego z pękniętą lub uszkodzoną szklaną powierzchnią. 
• Panele podłączone, jako pierwsze zostały zaprojektowane, aby zapewnić wytrzymałość na skoki/wahania napięcia w zakresie 

220V a 250V. Przed uruchomieniem naleŜy sprawdzić, czy montowany panel jest dostosowany do parametrów napięcia. W przypadku  
gdy panel ma inne parametry nie naleŜy podłączać urządzenia oraz naleŜy skontaktować się z dostawcą urządzenia. 
Podłączenie panelu do źródła zasilania o innych parametrach lub  wahania napięcia poza dopuszczalnym zakresem powodują, 
Ŝe powstałe szkody nie są objęte gwarancją udzielaną przez producenta.  

• Niedozwolone jest czyszczenie panelu grzewczego podłączonego do zasilania elektrycznego. W pierwszej kolejności naleŜy 
odłączyć przewód zasilania, po czym moŜna przystąpić do czyszczenia za pomocą miękkiej i suchej ściereczki. 

• Usuwanie baterii: Baterie termostatu przeznaczone do usuwania naleŜy traktować jak niebezpieczne odpady, dlatego nie 
mogą być one usuwane wraz odpadami komunalnymi. NaleŜy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów oraz 
procedur dotyczących utylizacji takich materiałów. 

• Urządzenie moŜe być uŜywane w łazienkach w STREFIE 3 lub w większej odległości od źródeł wody. Na poniŜszych rysunkach 
przedstawiono przykładowe ustawienie urządzenia. W kaŜdym przypadku naleŜy sprawdzić, czy gniazdka zasilania w łazience są 
wyposaŜone w wyłącznik róŜnicowo-prądowy (Residual Current Device) w celu zabezpieczenia obwodu elektrycznego. 
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15.  ROZMIESZCZENIE PANELI I PIERWSZE URUCHOMIENIE 
Zaleca się aby przed zamontowaniem panelu upewnić się Ŝe w miejscu w którym będą wiercone otwory w 
ścianie lub suficie nie przechodzą kable elektryczne lub inne przewody, rurki itd.    
 
Umiejscowienie termostatu nie moŜe znajdować się w miejscu gdzie w ścianie przechodzą kable elektryczne 
lub pręty metalowe gdyŜ moŜe zakłócać to funkcjonowanie anteny (wifi). 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe w kaŜdym pomieszczeniu istnieje ryzyko zakłóceń działania wifi producent zaleca aby 
podczas pierwszego uruchomienia paneli zastosować następujące kroki. 
1. Zamontować panel w docelowym miejscu 
2. Zaplanować docelowe miejsce dla umiejscowienia termostatu 
3. Włączyć panel 
4. Włączyć thermostat (ustawić datę i godzinę) a następnie odłoŜyć thermostat w pobliŜu miejsca docelowej 
lokalizacji. NIE NALEśY TRZYMAĆ TERMOSTATU W RĘKACH gdyŜ człowiek przejmuje funkcję 
antenty lub wzmacnia wygnał odbiorczy wifi . 
5. Po około 10 minutach naleŜy sprawdzić czy dioda świeci się na zielono w trybie ciągłym.  
6. Na termostacie naleŜy sprawdzić czy symbol antenki nie mryga.  
JeŜeli punkt 5 i 6 się zgadza naleŜy zamontować termostat na zaplanowanym miejscu. 
7. W przypadku gdy symbol antenki mryga na termostacie naleŜy rozparować i sparować ponownie panel 
(patrz program 10) oraz wybrać inne docelowe miejsce dla lokalizacji termosatu a następnie powtórzyć 
wszystkie kroki od 1 do 7 
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