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Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, umysłowej, związanej ze zmysłami, lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy oraz
doświadczenia, o ile nie odbywa się to pod nadzorem oraz po odpowiednim objaśnieniu.
Należy dopilnować, aby urządzeniem nie bawiły się dzieci.
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DANE TECHNICZNE
- Napięcie robocze: 230 V +/-10% 50 Hz.
- Dmuchawa zintegrowana z grzałką PTC:
- Zintegrowana ochrona przed przegrzaniem za pomocą czujnika i wyłącznika termicznego, sterowana
przekaźnikiem.
- Maksymalna moc 900 W.
- Wyjście wyłącznika termicznego klasy II:
- Moc maksymalna 1500 W, obciążenie rezystancyjne.
- Urządzenie sterujące z przekaźnikiem i triakiem przy zerowym napięciu (triak zabezpieczony
wyłącznikiem termicznym).
- Przewód zasilania: klasa II: 800 mm, 2 żyły.
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- Warunki pracy:
- IPX4 (dmuchawa poziomo po zamontowaniu).
- Klasa II podłączania do instalacji - na odpowiedzialność montującego.
- Temperatura robocza od 0°C do +50°C.
- Temperatura komfortu ustawiana jest w zakresie ok. +10°C - +30°C .
- Temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C.
- Sterownik elektroniczny z mikroprocesorem.

WARUNKI GWARANCJI
Zob. www.vasco.eu
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
Tel.: +32 (0)89 79 04 11
Fax: +32 (0)89 79 05 00
info@vasco.eu
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DEKLARACJA PRODUCENTA
Producentem dmuchawy jest firma Vasco z siedzibą pod adresem Kruishoefstraat 50, B -3650
Dilsen, Belgia; urządzenie posiada oznaczenie CE. Na naszą własną odpowiedzialność
oświadczamy, że produkt przedstawiony na niniejszej ulotce spełnia wszelkie niezbędne
wymagania, określone w poniższych dyrektywach oraz normach zharmonizowanych:
- RED 2014/53/EU :
Artykuł 3.1a (bezpieczeństwo): EN60335-1/EN60335-2-30/EN603352-43/ EN62333 Artykuł 3.1b (EMC): ETSI EN301489-1/ ETSI
EN301489-3
Artykuł 3.2 (RF): ETSI EN 300440
- RoHS 2011/65/EU: EN50581
i zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami certyfikowanego procesu ISO 9001 V2008.

Vasco Group sa, Dilsen, Belgia, kwiecień 2017, P. Nijs, Dyrektor Generalny
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INFORMACJE OGÓLNE

Grzanie w trybie czuwania
Przycisk ustawiony jest w pozycji nr 1; należy go przełączyć na
pozycję przeciwną.

• Informacje ogólne dotyczące przycisków i
wskaźników
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Przełącznik trybu
przyciski -/+
Temperatura, godzina, dzień, ustawienia

3
.

Uwaga:
Parametry ustawione w czasie działania są automatycznie
zapisywane, i zostaną wczytane w momencie, kiedy urządzenie
zostanie uruchomione ponownie. Włączą się wtedy odpowiednie
kontrolki.

programu, przycisk OK
Przycisk trybu BOOST

5 Miernik poboru energii

6
6 Symbol wskaźnika grzania
7
8

Dni tygodnia (1 = poniedziałek ... 7 = niedziela)
6 Czujnik obecności aktywny

9
9

Wyświetlacz temperatury zadanej
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Klawiatura zablokowana
Tryby pracy:
Tryb Auto (automatyczny)
Tryb Comfort (komfort)
Tryb Eco (ekologiczny/ekonomiczny)
Tryb Frost Protection (ochrona przed zamarzaniem)
Tryb Set time and day (ustaw godzinę i dzień)
Tryb Programming (programowania)
Ustawienia

WŁĄCZANIE / OGRZEWANIE W TRYBIE CZUWANIA

WYBÓR TRYBU PRACY
Za pomocą przycisku
należy wybrać tryb
działania,
który
odpowiada
potrzebom
Użytkownika, uwzględniając aktualną porę roku
oraz intensywność użytkowania budynku.
Odpowiedni tryb pracy wybierany jest poprzez
wielokrotne naciskanie przycisku
.

Diagram sekwencji trybów :

Aut

Opis trybu

•

Comfor

Ec

Frost

Widok
wyświe

Tryb Auto

W trybie Auto urządzenie automatycznie
pracuje w trybie Comfort lub Eco,
zgodnie z ustawionym programem.
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W zależności od sposobu instalacji, możliwe są 2 opcje:
1 programowanie integralne
Opcja dla Użytkowników, którzy chcą zaprogramować swoje urządzenie
w taki sposób, aby pracowało zgodnie z zadanymi parametrami Comfort
i Eco zgodnie z ustawionym czasem (zob. ustęp dotyczący integralnego
programowania tygodniowego oraz dziennego, str. 5).

Włączanie
Przy pierwszym użyciu przycisk (przełącznik) znajdujący się pod
dmuchawą ustawiony jest w pozycji nr 1: Urządzenie jest
włączone.

2 Brak programowania
W przypadku braku integralnego programowania, grzałka grzejnika jest
zaprogramowana fabrycznie w taki sposób, aby zawsze (przez 7 dni w
tygodniu) pracował w trybie Comfort.

Opis trybu

Urządzenie pracuje w trybie automatycznym.

Wyświe
tlacz

• Tryb Comfort
Przy stałym trybie Comfort grzejnik na
ręcznik pracuje 24 godziny na dobę w
zadanej temperaturze (np. 19°C). W
trybie Comfort Użytkownik ma
możliwość samodzielnego ustawienia
poziomu temperatury.
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Temperaturę Comfort można ustawić wyłącznie w momencie,
kiedy urządzenie pracuje w trybie Auto albo Comfort.
Urządzenie jest domyślnie ustawione na 19°C.
Za pomocą
oraz
można ustawić temperaturę pomiędzy
7°C a 30°C w odstępach 0,5°C.

Dmuchawa zatrzymuje się. Należy upewnić się, że przed kratką
wentylacyjną nie znajdują się żadne obiekty, które mogłyby
utrudniać przepływ powietrza. Filtr może być zatkany kurzem;
należy go oczyścić (zob. str. 5).
Uwaga : jeżeli filtr jest zatkany lub kratka zostanie nieumyślnie
zablokowana, specjalny czujnik wyłączy urządzenie. Normalna
praca urządzenia zostanie wznowiona przy kolejnym jego
uruchomieniu, pod warunkiem, że kratka nie jest zablokowana, a
dmuchawa ostygła.
- Jeżeli temperatura otoczenia będzie równa maksymalnej
temperaturze Boost w czasie trwania funkcji:

Opis trybu

Wyświe
t

• Tryb Eco
Tryb ekonomiczny, w którym
temperatura jest o 3,5°C niższa od
temperatury Comfort.
Pozwala na obniżenie temperatury bez
zmiany temperatury Comfort. Tryb do
aktywacji przy krótkiej nieobecności
osób w budynku (od 2 do 24 godzin) i w
nocy.

•
Tryb Frost Protection
Tryb Frost Protection umożliwia ochronę
przed zamrożeniem poprzez utrzymanie
stałej temperatury 7°C. Tryb do
aktywacji przy dłuższej nieobecności
(powyżej pięciu dni).

Dmuchawa zatrzymuje się, ale tryb Boost nadal jest aktywny: nadal
wyświetla się odliczanie oraz symbol trybu Boost, a symbol
wskaźnika grzania miga. Kiedy temperatura spadnie poniżej
zadanego poziomu maksymalnego, dmuchawa zostanie
aktywowana ponownie, aż do końca odliczania.

- Drugie naciśnięcie = zakończenie pracy w trybie Boost.
Zapalają się kontrolki trybu, który był aktywny wcześniej, i zostaje
wyświetlona informacja o zadanej temperaturze.

TRYB BOOST
TRYB SUPER COMFORT (SUPER KOMFORTOWY)
Uwaga: Tryb Boost (grzanie intensywne) można aktywować
w dowolnym momencie, niezależnie od aktualnie wybranego
trybu (Auto, Comfort, Eco lub Frost Protection). Aby
aktywować tryb Boost, należy nacisnąć przycisk
, co
spowoduje przełączenie zadanej temperatury na maksymalną
przez wyznaczony okres czasu. Domyślne ustawienie to 30 minut.

Jeżeli temperatura otoczenia nie różni się znacząco od
temperatury zadanej, można za pomocą dmuchawy jednorazowo
dogrzać powietrze w pomieszczeniu.
Tryb Super Comfort uruchamiany jest wtedy, kiedy różnica
pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną
przekroczy 2°C.

- Pierwsze naciśnięcie = tryb BOOST.
Przez 1-szą minutę: Pojawia się symbol wskaźnika grzania,
kontrolka doładowania świeci się, a kontrolka odliczania czasu
trybu Boost miga.

Napis SCF oraz informacja o temperaturze zadanej trybu Super
Comfort wyświetlane są naprzemiennie co 2 sekundy.
Przez 1-szą minutę można zmienić czas trwania trybu Boost w
zakresie od 0 do maksymalnego możliwego czasu trwania
określonego w ustawieniach zaawansowanych (zob. Instrukcja
Ustawień Zaawansowanych, aby uzyskać więcej informacji) w
odstępach 5-minutowych, naciskając
i
. Zmiana zostanie
zapisana i będzie uwzględniana w kolejnych włączeniach trybu
Boost. Odliczanie do końca trybu Boost zaczyna się po 1 minucie,
a czas do końca pracy w tym trybie skraca się z każdą minutą.

Praca w trybie Boost może zatrzymać się z 2
powodów:
- Na wyświetlaczu pojawia się napis FILE:

Tryb Super Comfort wyłącza się, kiedy:
- Różnica temperatury wyniesie poniżej 0,5°C.
- Po godzinie pracy w trybie Super Comfort różnica nadal
przekracza 2°C. Uwaga: Do trybu Super Comfort można przejść
tylko z trybu Comfort oraz Auto - Comfort.

TRYB SCHŁADZANIA
Po odcięciu przepływu powietrza zostaje uruchomiony tryb PostVentilation (schładzania po zakończeniu nadmuchu). Funkcja ta
chroni dmuchawę, zapewniając odpowiednie chłodzenie
wewnętrznych elementów urządzenia po zakończeniu grzania.
Na ekranie wyświetla się
informacja o odliczaniu czasu, a
przyciski klawiatury nie są przez
ten czas aktywne.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE FILTRA
Dmuchawa wyposażona jest w zdejmowany filtr kurzu, na którym
zatrzymują się nieczystości znajdujące się w powietrzu w
pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie. W
przypadku zatkania, gromadzący się kurz może spowodować
wyłączenie urządzenia.
W trybie Boost na wyświetlaczu pojawia się napis:

Wyświetlanie informacji o szacowanym poborze mocy
NL

Aby zobaczyć informację o
szacowanym poborze mocy,
należy nacisnąć
w trybie
Comfort, Eco lub Frost
Protection.

FR
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Aby wyjść z trybu wyświetlania
informacji o poborze mocy,
należy nacisnąć przycisk;
urządzenie automatycznie
powróci do poprzednio
aktywnego trybu.

DE
EN
IT

Resetowanie licznika energii
Przed wyjęciem filtra należy wyłączyć urządzenie naciskając
przycisk (przełącznik) znajdujący się pod dmuchawą.

Aby zresetować licznik w trybie Auto, Comfort, Eco lub Frost
Protection, należy postępować zgodnie z niżej opisaną
procedurą.
1- Naciśnij

.

2- Przyciśnij
i
jednocześnie na dłużej niż 5 sekundy.
Aby wyjść z trybu resetu: naciśnij jeden z przycisków;
urządzenie automatycznie powraca do trybu, który był aktywny
poprzednio.

1- Pociągnij za płytkę filtra w lewo albo w prawo, a następnie
wyciągnij ją z obudowy.

BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DZIEĆMI,
BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE KLAWIATURY

Blokowanie klawiatury
Aby zablokować klawiaturę,
przytrzymaj przycisk
i
jednocześnie przez 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawia się;
klawiatura jest zablokowana.

2- Usuń kurz, który osiadł na filtrze, za pomocą odkurzacza. Jeżeli
filtr jest bardzo brudny, przemyj go pod kranem z pomocą zwilżonej
gąbki. Po przemyciu filtra pozostaw go do osuszenia.

Uwaga: jeżeli na wyświetlaczu napis FILE pojawia się zbyt
wcześnie, należy co najmniej raz w miesiącu oczyścić filtr.
3- Umieść filtr z powrotem w obudowie, wsuwając go w szyny.

PROGRAMOWANIE DZIENNE I TYGODNIOWE,
OSZCZĘDZANIE ENERGII

ZUŻYCIE ENERGII
Wskaźnik pokazuje poziom poboru mocy, ustawiając się
automatycznie w odpowiedniej pozycji w stosunku znaków ABC w
kolorach: zielonym, pomarańczowym i czerwonym.
Niezależnie od temperatury, w trybie Auto, Comfort, Eco, lub
Frost Protection pojawia się wskaźnik.
C - Czerwony
Wysoka temperatura:
temperatura
zaleca się znaczące
obniżenie temperatury.
B - Pomarańczowy;
Średnia temperatura:
zaleca się niewielkie
obniżenie
temperatury.

A - Zielony
Idealna temperatura.

Odblokowywanie klawiatury
Aby odblokować klawiaturę, przytrzymaj przycisk
i
jednocześnie przez 5 sekund. Na ekranie znika symbol blokady;
klawiatura jest odblokowana.

Temperatura
zadana > 22°C
Jeżeli temperatura
zadana wynosi
powyżej 22°C
19 °C < temperatura
zadana ≤ 22°C
Jeżeli temperatura
zadana
wynosi
powyżej 22°C, lub
jest
niższa
lub
równa 22 °C
Temperatura
zadana ≤ 19°C
Jeżeli temperatura
jest niższa lub
równa 19°C

Możesz zobaczyć dane dotyczące szacowanej ilości energii
zużytej przez urządzenie od czasu ostatniego resetu licznika
energii w kWh.

PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNE: AUTOPROGRAMOWANIE Z AUTO-REGULACJĄ

Wyświetlanie i sterowanie
Auto-programowanie aktywowane jest domyślnie w trybie Auto
przy pierwszym użyciu urządzenia. Aby dezaktywować tą funkcję i
zmienić program: zob. wybieranie i przypisywanie programów, str.
6.
Po wstępnej, tygodniowej fazie uczenia się, urządzenie będzie
potrafiło przeprowadzić analizę i podjąć decyzję o tym, który z
programów tygodniowych pasuje
do stylu życia Użytkownika, i
będzie przełączało pomiędzy
ustawieniami temperatury dla
trybów Comfort i Eco, tak aby
3
uzyskać optymalny kompromis
Przykładowy widok
pomiędzy oszczędzaniem energii
wyświetlacza w okresie
a zapewnianiem odpowiedniego
Comfort
komfortu.
W razie konieczności,
urządzenie analizuje styl życia
Użytkownika jeszcze przez
kolejny tydzień, aby wprowadzić
dodatkowe poprawki.
Przykładowy widok
wyświetlacza w okresie Eco
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PROGRAMOWANIE DZIENNE I TYGODNIOWE
W tym trybie możesz zaprogramować swoje urządzenie,
przypisując do każdego dnia tygodnia jeden z 6 programów.

4- Kursor znajdujący się nad 1 oznacza poniedziałek. Ustaw
dzień za pomocą
lub
.
Zatwierdź naciskając
.
Kolejne dni
oraz ich
numery

Przechodzenie do trybu programowania
Kiedy urządzenie jest w trybie: Auto, Comfort, Eco, lub Frost
Protection, przyciśnij
przez 5 sekund, aby przejść do trybu
programowania.

1

Diagram sekwencji ustawień:
Czasu

Wybó
programów

Dnia

1

2

Poniedziałe
kWtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

5- Aby wyjść z trybów ustawiania dnia i godziny, naciśnij

Ustawienie godziny i dnia
W tym trybie możesz ustawić godzinę i dzień, tak aby
zaprogramować urządzenie zgodnie z Twoimi potrzebami.
1- Kiedy urządzenie jest w trybie: Auto, Comfort, Eco, lub
Frost Protection, przyciśnij
przez 5 sekund.
Kursor znajduje się na trybie Set time and day (ustaw godzinę i
dzień).

1
2
3.
4
5
6
7

.

Wybór programów
Diagram sekwencji trybów:
Aut
o

Comfor
t

Eco

P1

P2

P3

Wersja z czujnikiem obecności/nieobecności: produkt
dostarczany jest z domyślnie ustawionym trybem autoprogramowania (Auto). Jeżeli chcesz zostawić ten program,
nie musisz już nic więcej robić; po przejściu przez fazę
uczenia się, urządzenie samo się zaprogramuje odpowiednio
do Twojego stylu życia.
Pozostałe wersje: Produkt dostarczany jest trybem Comfort
ustawionym domyślnie przez cały czas, przez wszystkie dni
tygodnia.

1

5

Wyświetlanie programów
2- Wyreguluj za pomocą
lub
.
Dwie cyfry wyznaczające godzinę migają.
Aby szybko przełączać pomiędzy poszczególnymi godzinami,
naciśnij i przytrzymaj
lub
.
Zatwierdź naciskając
.

1

1

2

3- Dwie cyfry określające minuty migają.
Ustaw minuty za pomocą
lub
Zatwierdź naciskając
.

- Auto:
Auto-programowanie,
(zob.
programowanie
automatyczne: auto-programowanie z auto-regulacją str. 3).
- Comfort : W wybranym dniu Twój grzejnik elektryczny pracuje w
trybie Comfort 24 godziny na dobę.
Uwaga: Możesz ustawić temperaturę zadaną (zob. ustawienie
temperatury Comfort str. 4).
- Eco: W wybranym dniu Twój grzejnik elektryczny pracuje w trybie
Eco 24 godziny na dobę przez wybrany dzień.
Uwaga: Możesz wybrać poziom redukcji ECO (aby uzyskać
więcej informacji, zob. Instrukcja Ustawień Szczegółowych
Dmuchawy, str. 3 na stronie).
- P1 : Twój grzejnik na ręczniki pracuje w trybie Comfort od 06:00
do 22:00 (i Eco od 22:00 do 06:00).
- P2 : Twój grzejnik na ręczniki pracuje w trybie Comfort od 06:00
do 09:00 i od 16:00 do 22:00 (Eco od 09:00 do 16:00 i od 22:00
do 06:00).
- P3 : Twój grzejnik na ręczniki pracuje w trybie Comfort od 06:00
do 08:00, od 12:00 do 14:00, oraz od 18:00 do 23:00 (Eco od
23:00 do 06:00, od 8:00 do 12:00 i od 14:00 do 18:00).

Uwaga: Jeżeli domyślne harmonogramy P1, P2 i P3 nie
odpowiadają Ci, możesz je zmienić.
1- KIEDY URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ W TRYBIE Auto,
Comfort, Eco, lub Frost Protection, przyciśnij
przez 5
sekund.
Kiedy kursor znajdzie się pod symbolem ustawień czasu ,
naciśnij raz jeszcze krótko
.

1

1

1
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2

Wersje z czujnikiem obecności/nieobecności:

Pozostałe wersje:
1- Kursor zostaje automatycznie umieszczony pod PROG; możesz teraz
przełączać pomiędzy poszczególnymi dniami tygodnia i
przypisanymi do nich domyślnie programami, tzn. możesz
NL
ustawić każdy dzień trybu Comfort "CONF".

FR
1- Kursor zostaje automatycznie umieszczony pod PROG, i
wyświetlone zostają wszystkie dni tygodnia. Domyślnym
programem jest AUTO.

DE
1

EN
1 2 3 4 5 6

2- Naciśnij
lub
.
Miga nazwa programu przypisanego do dnia 1 (1=poniedziałek
... 7=niedziela). Wyświetla się wskaźnik Programowania.

7
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2- Naciśnij
lub
.
Program przypisany domyślnie (AUTO), zaczyna migać.
. do każdego dnia w tygodniu.
Program ten jest przypisany

1

3- Wybierz program, który chcesz wybrać dla tego dnia, za pomocą

lub

. Zatwierdź naciskając

.

1

1

2

przez 5 sekund.
4- Aby zmienić godziny, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Miga teraz czas rozpoczęcia pracy w P1 (domyślnie 6:00). Możesz zmieniać ten czas w odstępach 30 min
za pomocą
lub
. Zatwierdź naciskając
.

5- Miga teraz czas zakończenia pracy w P1 (domyślnie 22:00). Możesz zmieniać ten czas w odstępach 30 min za pomocą
Zatwierdź naciskając .

lub

.
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6- Po zakończeniu programowania poszczególnych dni, zatwierdź
naciskając
. Przełączać pomiędzy poszczególnymi dniami
tygodnia i przypisanymi do nich domyślnie programami (AUTO,
P1, P2, P3, CONF lub ECO).
Aby wyjść z trybu Programowania, naciśnij
.

Sprawdzanie przypisanych programów
- Kiedy urządzenie znajduje się w trybie Auto, Comfort, Eco, lub
Frost Protection, przyciśnij
przez 5 sekund. Naciśnij
ponownie
; zobaczysz program ustawiony dla każdego dnia
tygodnia.
.
- Aby wyjść z widoku programów, naciśnij

Tymczasowe ręczne przełączanie aktualnego
programu
Ta funkcja pozwala na tymczasową zmianę zadanej temperatury
do momentu kolejnej zaprogramowanej zmiany temperatury lub do
momentu, kiedy zegar przekroczy 00:00.
Przykład:
1- Kiedy urządzenie znajduje się w trybie Auto, aktualnie
wybranym programem jest Eco 15,5°C.

Szczegółowe informacje
Twój grzejnik dostosowuje się to
Twojego stylu życia, kontrolując w ten
sposób zużycie energii.
Dzięki frontowemu czujnikowi na
podczerwień, Twój grzejnik logicznie
optymalizuje zarządzanie grzaniem wykrywa ruch w pomieszczeniu, w
którym został zainstalowany, a kiedy
nikogo nie ma w środku, automatycznie
zaczyna stopniowo obniżać zadaną
temperaturę, pomagając Ci oszczędzać
energię. Aby umożliwić poprawne
działanie urządzenia, pilnuj aby pole
pracy czujnika nie było zablokowane
(przez zasłony, meble itp.).

Obniżanie temperatury w czasie nieobecności
Okresy
nieobecności *

Obniżanie temperatury zadanej *

20 minut

Comfort -1°C

40 minut

Comfort -1,5°C

1 godzina

Comfort -2°C

72 godziny

Frost Protection

* Ustawienia fabryczne – nie można ich zmienić

3

Uwaga: W przypadku wykrycia obecności w pokoju,
urządzenie automatycznie powraca do trybu początkowego.

• Podział obszaru wykrywania
2- Naciskając
lub
, możesz ustawić temperaturę
tymczasowo, dla przykładu na 18°C.

Widok z góry

60
°

60
°

3

strefę aktywną
Strefa nieaktywna

3- Zmiana zostanie automatycznie anulowana przy przełączeniu
na kolejny program lub w momencie, kiedy zegar przekroczy
00:00.

Obszar
wykrywania
dla
temperatury otoczenia 19°C.
Obszar wykrywania jest
podzielony na kilka stref
aktywnych i nieaktywnych.
Osoba, która przechodzi przez
ten obszar będzie znajdować
się w zasięgu czujnika na
podczerwień.

Widok z boku

3

0°

WYKRYWANIE OBECNOŚCI / NIEOBECNOŚCI,
OSZCZĘDZANIE ENERGII

Ważne informacje o wykrywaniu obecności /
nieobecności
Czujnik obecności/nieobecności wykrywa zmiany w temperaturze
i oświetleniu; może działać nieprawidłowo w przypadku:
- Działania źródeł ciepła lub zimna, takich jak nawiewy wentylacji,
lampy, jednostki klimatyzacyjne.
- Powierzchni odbijających światło, takich jak lustra.
- Zwierząt poruszających się w obszarze wykrywania.
- Obiektów poruszanych wiatrem, takich jak zasłony, firanki, lub
rośliny.
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20°

WYKRYWANIE OTWARTYCH OKIEN, OSZCZĘDZANIE
ENERGII

Ważna informacja dotycząca wykrywania
otwartego okna:
Uwaga: Urządzenie wykrywające otwarte okno jest wrażliwe na
działanie temperatury. Na prawidłowe działanie funkcji wykrywania
otwartych okien mają wpływ następujące czynniki: temperatura
zadana, wzrost i spadek temperatury w pomieszczeniu,
temperatura na zewnątrz, ustawienie urządzenia w pomieszczeniu
itp.
W przypadku kiedy urządzenie zostało zainstalowane w
bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych, wykrywanie
otwartych okien będzie utrudnione z powodu prądów powietrza
spowodowanych przez otwierane drzwi. Jeżeli wstępują z tego
powodu problemy, zalecamy dezaktywację automatycznego
wykrywania otwartych okien (więcej informacji: zob. Instrukcja
Ustawień Szczegółowych Dmuchawy na stronie, str. 6). Możesz
również aktywować ją ręcznie (zob. poniżej).

•

Klucz

lokalizacja
priorytetowa
inna
lokalizacja

Szczegółowe informacje
Cykl obniżania temperatury poprzez ustawienie trybu Frost
Protection przy wietrzeniu pokoju poprzez otwarcie okna. Funkcja
wykrywania otwartych okien dostępna jest w trybach Auto,
Comfort, oraz Eco.
Cykl automatycznej redukcji temperatury uruchamiany jest w
przypadku wykrycia przez urządzenie zmian w temperaturze.

Licznik czasu pracy w trybie Frost Protection
Kiedy urządzenie uruchomi
cykl redukcji temperatury z
powodu otwartego okna, na
ekranie pojawi się licznik
czasu pracy w trybie Frost
Protection,
odmierzający
czas trwania cyklu.
Licznik automatycznie resetuje się
przy kolejnej aktywacji trybu Frost Protection spowodowanej
otwartym oknem (aktywacja automatyczna lub ręczna).

ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA

NL

Opcjonalne rozwiązanie

FR

Twoim grzejnikiem można sterować zdalnie za pomocą pilota,
wysyłając polecenia za pomocą fal radiowych. Aby połączyć się z
urządzeniem zdalnie, zapoznaj się z instrukcją obsługi pilota.

DE
EN

INFORMACJA DOTYCZĄCA PREFERENCJI
W PRZEŁĄCZANIU POMIĘDZY RÓŻNYMI
TRYBAMI

IT

Zasada naczelna
W trybach Comfort, ECO i Frost Protection uwzględniane są
zarówno polecenia z czujnika obecności/nieobecności, jak i
polecenia z czujnika otwartych okien.
W trybie Auto uwzględniane są polecenia związane z programami
tygodniowymi i dziennymi (polecenia Comfort i Eco), polecenia
z czujnika obecności/nieobecności, oraz polecenia czujnika
otwartych okien.
Zasadniczo pierwszeństwo ma to polecenie, które przyjmuje
najniższą temperaturę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie
wykryta nieobecność trwająca powyżej 72 godzin - w takim
wypadku pierwszeństwo ma praca w trybie Frost Protection.
W przypadku auto-programowania, kiedy temperatura w
pomieszczeniu ustalana jest na podstawie funkcji analizy stylu
życia, oraz wybranego trybu optymalizacji (Opti Comfort lub Opti
Eco):
- Jeżeli urządzenie działa w programie Eco, wszelka obecność
zostanie uwzględniona, i urządzenie automatycznie przełączy
się tymczasowo na tryb Comfort.
- W czasie kiedy urządzenie działa w trybie Comfort następuje
tymczasowe wstrzymanie (30 minut). wykrywanie obecności
zostaje wstrzymane
W czasie działania zaprogramowanej funkcji Boost, intensywne
grzanie ma pierwszeństwo przed wszelkimi pozostałymi
instrukcjami, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przewód sterowniczy wyda
polecenie zatrzymania (tryb czuwania); urządzenie przechodzi do
grzania w trybie czuwania, i funkcja Boost nie zostaje
uruchomiona.

• Przykłady
Programowanie tygodniowe i dzienne
programowanie
Czujnik obecności/nieobecności

= Comfort
= Frost Protection

Frost
Protection
3

Programowanie tygodniowe i dzienne
programowanie
Czujnik obecności/nieobecności
Czujnik otwartych okien
Grzanie w trybie czuwania

= Eco
= Eco
= Frost Protection

Naciśnięcie jednego z przycisków na klawiaturze przerywa
cykl Frost Protection.
Uwaga: w przypadku wykrycia odpowiednio wysokiego
przyrostu temperatury, urządzenie może powrócić do trybu
początkowego (trybu aktywnego przed wykryciem otwartego
okna).
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