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Programowanie (PROG)
Dla zaprogramowania całego tygodnia, do dyspozycji są 
4 programy: P1, P2, P3 (ustawione domyślnie) i PP
(wolny) z możliwością zaprogramowania każdego
dnia lub kilku dni tygodnia.

!Istnieje możliwość zaprogramowania każdego dnia
indywidualnie, grupy 7 dni, grupy 5 dni (od ponie-
działku do piątku i grupy 2 dni (soboty i niedzieli).

: Eko

: Komfort

P1 : 

P2 : 

P3 : 
Ustawienie własnego programu PP

Istnieje możliwość ustawienia własnego programu.
W tym celu  wybrać,  dla każdej półgodziny,  żądaną
temperaturę (komfort lub eko) przy pomocy przy-
cisków + lub – .
• Kiedy PP pulsuje, zatwierdzić przyciskiem OK.

Początek wybranego okresu wyświetla się (od godz.  0
do godz. 0:30).

• Przycisk + ustawia okres Komfort a przycisk - usta-
wia okres Eko. Naciśnięcie na Esc pozwala na powrót
do poprzednich parametrów. Ustawić każde pół
godziny dnia.

• Zatwierdzić przyciskiem OK. Profil dnia
wyświetlany jest na bargrafie w dole ekranu.

Wybór istniejącego programu  P1, P2, P3 

• Nacisnąć  na przycisk OK i  przemieścić  kursor 
pod tryb przy pomocy przycisków + lub –.

• Zatwierdzić przyciskiem OK.
• Przy pomocy przycisków + lub – wybrać Prog
(Prog pulsuje) i zatwierdzić przyciskiem OK.

• D1 pulsuje.

!Wielokrotne naciśnięcia lub dłuższe naciśnięcie
przycisku + pozwala na wybór dni i grup dni.

• Zatwierdzić przyciskiem OK wybór dnia lub grupy
dni.

• PP pulsuje. Przy pomocy przycisków + lub –
wybrać P1, P2 lub P3 dla  ustawienia danego dnia 
lub grupy dni, wybranego programu. Zatwierdzić
przyciskiem OK . 

• Postępować w podobny sposób dla ustawienia 
następnych dni lub grupy dni.

Funkcja 1 grzanie (I HEAT)
Ta funkcja pozwala podnosić temperaturę w sposób
progresywny, aby ograniczyć  szok termiczny płyty.
W okresie chłodnym, zbyt szybkie uruchomienie 
grzania może spowodować uszkodzenie  instalacji.
Funkcja ta jest zdezaktywowana fabrycznie. Dla akty-  
wacji:
• Nacisnąć na przycisk OK i przemieścić kursor 

pod tryb przy pomocy przycisków + lub –.

• Zatwierdzić przyciskiem OK.
• Przy pomocy przycisków + lub – wybrać  klucz (klucz

pulsuje) i zatwierdzić przyciskiem OK.
• Wybrać menu 1 HEAT przy pomocy przycisków +

lub – . Zatwierdzić przyciskiem OK. Aktywacja (ON)
lub dezaktywacja (OFF ) tej funkcji przy pomocy
przycisków + lub –. Zatwierdzić przyciskiem OK.

• Aby powrócić do trybu automatycznego, nacisnąć
na przycisk Esc, klucz pulsuje.

• Przyciskiem + wybrać Auto (Auto pulsuje) i za-
twierdzić przyciskiem OK.

Wzrost temperatury odbywa się w czasie 7 dni, 
bargraf wskazuje aktualny dzień. Pod koniec 7 dni 
termostat automatycznie kończy ten cykl i reguluje 
normalnie.

!Jeśli, w czasie tego okresu, termostat zostanie
wyłączony (awaria zasilania) program 1ego grzania,
po włączeniu zasilania, podejmie pracę od po- 
czątku dnia, w którym został przerwany (nie
zmienia  ustawienia termostatu).

 
Aby przerwać cykl 1ego grzania, postępować w 
podobny sposób jak dla aktywacji, wybierając OFF
dla dezaktywacji.

Regulacja temperatur Komfort i
Eko 

Temperatury Komfort i Eko są ustawione fabrycznie:
komfort = 20 °C,
ekonomiczna = 18 °C.

Dla modyfikacji temperatur Komfort i Eko:
• Nacisnąć na przycisk OK i przemieścić kursor

pod tryb .
• Przy pomocy przycisków + lub – wybrać

( pulsuje) i zatwierdzić przyciskiem OK.
• Zmienić temperatury Komfort i Eko przyciskami 

+ lub – .

• Zatwierdzić przyciskiem OK.

Tryb ręczny ( )
W trybie ręcznym programowanie jest zablokowane 
i pozwala utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu
(regulowaną od 5 °C do 30 °C).
Dla wejścia w tryb ręczny
• Nacisnąć na przycisk OK i przemieścić kursor

pod .
• Zatwierdzić przyciskiem OK.
• Nacisnąć na + lub –, aby ustawić zadaną tempera-

turę i zatwierdzić przyciskiem OK.
Aby opuścić tryb ręczny ( ), nacisnąć na OK,
przemieścić kursor pod Auto i zatwierdzić
przyciskiem OK.

Tryb pracy przy dłuższej
nieobecności (wakacje) 
Ten tryb pozwala na zaprogramowanie pracy na 
czas nieobecności.
Termostat wkracza w tryb wakacje pierwszego 
dnia zaprogramowanego okresu.  Na końcu okresu 
nieobecności termostat podejmuje swój normalny
tryb funkcjonowania.

Dla aktywacji trybu wakacje
• Nacisnąć na przycisk OK i przemieścić kursor

pod tryb przy pomocy przycisków + lub –.
• Zatwierdzić przyciskiem OK.
• MNTH DEPwyświetla się i 01 pulsuje.
• Przy pomocy  przycisków + lub – ustawić miesiąc

początku i zatwierdzić przyciskiem OK.
• DAY DEP wyświetla się i 01 pulsuje.
• Przy pomocy  przycisków + lub – ustawić dzień

początku i zatwierdzić przyciskiem OK.
• MNTH ARR wyświetla się i 01pulsuje.
• Postąpić w taki sam sposób dla ustawienia miesiąca

i dnia końca.
• TIME VAC wyświetla się i 10°C pulsuje.
• Przy pomocy  przycisków + lub – ustawić zadaną

temperaturę  i zatwierdzić przyciskiem OK.

Dla anulacji okresu wakacji 
• Nacisnąć na przycisk OK i przemieścić kursor

pod tryb przy pomocy przycisków 
+ lub –.

• Zatwierdzić przyciskiem OK.
• MNTH DEP wyświetla się i 01 pulsuje.
• Nacisnąć na przycisk Esc, termostat podejmuje swój

normalny tryb funkcjonowania.

! Dla przerwania okresu wakacji, nacisnąć na przy-
cisk Esc.
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Instalacja
Termostat musi zostać zamontowany na wysokości
ok. 1,6 metra, na ścianie wewnętrznej, chroniony
przed odpryskami wody, z dala od źródeł ciepła, bez-
pośredniego promieniowania słonecznego i innych
perturbacji termicznych takich jak lampy, telewizor,
przewody grzejne, przeciągi, kominek itd.

! Zostawić strefę pomiaru temperatury wolną,
aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie 
termostatu.

Termostat pokojowy jest zamontowany na wbudo-
wanej skrzynce.

Ustawienie godziny i dnia
Podczas pierwszego uruchomienia, wybrać  język
wyświetlacza, datę i godzinę.
• Wybrać spośród dostępnych języków przy

pomocy przycisków + lub –. Zatwierdzić
przyciskiem OK.

• Wyświetli się YEAR, ustawić cyfry przy pomocy przy-
cisków + lub –. Zatwierdzić przyciskiem OK.

• Ustawić miesiąc, dzień i godzinę przy pomocy przy-
cisków + lub – .  Zatwierdzić przyciskiem OK.

• Po skonfigurowaniu tych parametrów, termostat
przechodzi w tryb automatyczny.

Tryb automatyczny (Auto)
W trybie automatycznym (kursor pod Auto),
termostat przystosowuje się do waszego codzienne-
ego rytmu zgodnie z programem(i) , (który(e) został 
wybrany.
Każda zmiana  zadanej wartości jest tymczasowa 
i ważna do następnego kroku programu.
P1 jest ustawiony domyślnie. Jeśli odpowiada 
waszemu rytmowi życia, pozostańcie w trybie 
automatycznym.

Termostaty pokojowe
Regulacja temperatury pokojowej
ref. 56611

Regulacja temperatury pokojowej i podłogi
(sonda przewodowa)
ref. 56612
Regulacja temperatury pokojowej i podłogi
(czujnik podczerwieni)
ref. 56613

Termostaty pokojowe programowalne dla
promiennikowego ogrzewania podłogowego

Prezentacja produktu
Przycisk Esc dla powrotu do poprzednich para-
metrów.
Przycisk dla ustawienia instalacji w tryb czu-
wania.
Przycisk + i – dla regulacji parametrów
i poruszania się po menu.
Przycisk OK dla walidacji różnych ustawień.
Wyświetlacz.
Wyświetlanie  pola tekstowego.

Wyświetlanie trybu funkcjonowania t
: ustawienie daty/godziny

: ustawienie położeniaKomfort/Eko
: tryby programowania

: parametry konfiguracji
: powrót do trybu automatycznego

Wyświetlanie formatu godziny (AM/PM).
Wyświetlanie trybu ochrona przed
zamarznięciem.
Wskaźnik włączenia ogrzewania
Wyświetlanie trybów Komfort lub Eko
Wizualizacja okresów komfortu, eko i 1ego grza-
nia.
Wyświetlanie trybu automatycznego (Auto).
Wyświetlanie trybu ręcznego ( ).
Wyświetlanie trybu BOOST ( ).

Wyświetlanie trybu wakacje ( ).

Wyświetlanie parametrów konfiguracji  ( ).
Blokada klawiatury  ( ).

! Przyciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje pod-
świetlenie (z wyjątkiem trybu blokady).

Schemat montażu
Montaż z przekaźnikiem zewnętrznym Montaż bez przekaźnika zewnętrznego

! Patrz paragraf Przekaźnik dla aktywacji trybu
przekaźnik (ON )

Powyższe termostaty programowalne zostały stworzone
dla komfortu i zmniejszenia zużycia energii.

Zostały specjalnie przystosowane do instalacji  promien-
nikowego ogrzewania podłogowego lub  elektrycznych mat
grzejnych.

Pozwalają na programowanie i regulację ogrzewania 
na 2 poziomach temperatur (Komfort i Eko). 3 wbudowane
programy pozwalają  na przystosowanie ogrzewania do wa-
szego rytmu życia.
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