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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.

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 włącznika 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.

- Otoczenie:
- IPX4 (dmuchawa poziomo po zamontowaniu).
- Klasa II po 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 5 0
info@vasco.eu

DEKLARACJA PRODUCENTA
Producentem dmuchawy jest Vasco z siedzibą pod adresem Kruishoefstraat 50, B -3650
Dilsen, Belgia; urządzenie posiada oznaczenie CE. Na naszą wyłączną odpowiedzialność
oświadczamy, że produkty przedstawione na niniejszej ulotce spełniają wszelkie niezbędne
wymagania, opisane w niżej wymienionych dyrektywach i normach zharmonizowanych:
- RED 2014/53/EU :

Artykuł 3.1a (Bezpieczeństwo): EN60335-1/EN60335-2-30/EN60335-
2-43/ 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 9001V2008.

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



4 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Do ustawień użytkownika można przejść w 3 krokach. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie Auto (automatycznym), Comfort

(komfortowym), Eco (ekologicznym/ekonomicznym), lub Frost Protection (ochrony przed zamarzaniem):

Diagram sekwencji ustawień:
Podświetlenie poziom redukcji Eco Temperatura zadana Frost Protection Super Comfort  limit temperatury zadanej
Comfort   Max. Czas trwania funkcji Boost (intensywne nagrzewanie)       Maks. temperatura otoczenia Jednostka temperatury

1. Dostępne są trzy tryby:
Dla wersji bez czujnika obecności/nieobecności:
L1 = czasowe podświetlenie: naciśnięcie przycisku

powoduje podświetlenie ekranu.
L2 = stałe podświetlenie: ekran pozostaje podświetlony
przez cały czas.
L3 = w tej wersji urządzenie będzie pracować zgodnie z
ustawieniami trybu L1

Wersje z czujnikiem obecności/nieobecności:
L1 = podświetlenie czasowe: naciśnięcie przycisku

lub wykrycie obecności w pokoju powoduje
podświetlenie ekranu.

L2 = stałe podświetlenie: ekran pozostaje podświetlony
przez cały czas.
L3 = podświetlenie czasowe: ekran jest podświetlony

wyłącznie w przypadku naciśnięcia przycisku.
Domyślnie przyjętym trybem jest L3.

Naciśnij lub w zależności od potrzeb.

2. Aby zatwierdzić i przejść do kolejnego ustawienia, naciśnij
Aby zatwierdzić i przejść do ustawień zaawansowanych,
naciśnij  .

Redukcja ustawiona jest domyślnie na -3,5°C w porównaniu do
zadanej temperatury Comfort. Możesz wybierać temperatury z
zakresu między -1°C a 8°C w odstępach 0,5°C.
Uwaga: niezależnie od ustawionego poziomu redukcji, zadana
temperatura Eco nigdy nie przekroczy 19°C.
3. Naciśnij lub aby wyświetlić potrzebną wartość.

4. Aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego ustawienia,
naciśnij . Aby zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień
Użytkownika, naciśnij .

Twoje urządzenie jest ustawione fabrycznie na 7°C; możesz
ustawić temperaturę zadaną Frost Protection od 5°C do 15°C w
odstępach 0,5°C.

5. Naciśnij

6. Aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego ustawienia,
naciśnij . Aby zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień
Użytkownika, naciśnij .
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USTAWIENIE TEMPERATURY FROST PROTECTION

lu aby wyświetlić potrzebną



Domyślnie aktywowanym trybem
jest Super Comfort.

10- Aby zmienić maksymalną wartość temperatury zadanej,
naciśnij lub  . Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić
wybór i przejść do kolejnego ustawienia. Aby zatwierdzić
wybór i wyjść z ustawień Użytkownika, naciśnij   .

Napis SCF miga, a następnie na wyświetlaczu pojawia się napis
YES.
Miga kontrolka blokady klawiatury.

7 Naciśnij lub aby aktywować lub dezaktywować tryb
Super Comfort.

YES = aktywacja trybu Super Comfort.
nO = dezaktywacja trybu Super Comfort.

8 Aby zatwierdzić wybór i przejść automatycznie do kolejnego
ustawienia, naciśnij .
Aby zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień Użytkownika, naciśnij

.

Możesz określić limit zadanej temperatury wprowadzając
ograniczenie górne lub dolne, i zapobiegając w ten sposób
wszelkim jej zmianom, które wykraczałyby poza ten zakres.

• Dolny limit temperatury zadanej:
Ustaw dolne ograniczenie, zapobiegając w ten sposób spadkowi
temperatury poniżej tego poziomu. Minimalne ograniczenie
ustawione jest domyślnie na 7°C. Możesz ustawić je na wartości z
zakresu od  7°C do 15°C w odstępach 1°C.

9 Aby zmienić minimalne ograniczenie, naciśnij lub , a
następnie zatwierdź wybór, naciskając .
Jeżeli nie chcesz wprowadzać zmian : urządzenie
automatycznie zaproponuje ustawienie górnego limitu. Aby
zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień Użytkownika, naciśnij .

• Górny limit temperatury:
Ustaw górne ograniczenie, zapobiegając w ten sposób spadkowi
temperatury poniżej tego poziomu.
Minimalne ograniczenie ustawione jest domyślnie na 30°C.
Możesz ustawić je na wartości z zakresu od  19°C do 30°C w
odstępach 1°C.

Maksymalny czas działania funkcji Boost ustawiony jest domyślnie
na 60 minut. Możesz wybierać wartości z zakresu od 30 do 90
minut w odstępach 30-minutowych.

7 Kontrolka Boost świeci się, a kontrolki 60-minutowego
domyślnego czasu działania funkcji Boost oraz blokady
klawiatury migają.

8 Naciśnij lub , aby wyświetlić potrzebny czas działania funkcji.

9 Aby zatwierdzić wybór i przejść automatycznie do kolejnego
ustawienia, naciśnij .
Aby zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień
Użytkownika, naciśnij .

Kiedy funkcja Boost jest aktywowana, dmuchawa musi ogrzewać
pomieszczenie aż do momentu osiągnięcia limitu temperatury
(maksymalnej temperatury otoczenia). Po osiągnięciu tej wartości,
funkcja Boost automatycznie wyłącza się.
Temperatura ustawiona domyślnie wynosi 39°C. Możesz wybierać
wartości z zakresu od 25°C do 39°C w odstępach 1°C.
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USTAWIENIE DOZWOLONEGO CZASU
DZIAŁANIA FUNKCJI BOOST

1 2

SUPER COMFORT - AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA

LIMIT ZADANEJ TEMPERATURY COMFORT

1 2

USTAWIENIE MAKSYMALNEJ TEMPERATURY
OTOCZENIA DO AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMANIA
DZIAŁANIA FUNKCJI BOOST



Kontrolki Boost, 60-minutowego domyślnego czasu działania

funkcji Boost, oraz blokady klawiatury migają.

14- Możesz ustawić maksymalną temperaturę funkcji Boost

naciskając
lub odpowiednią ilość razy, zmieniając temperaturę

o 1°C za każdym razem, aż do 39°C.
15. Aby zatwierdzić wybór i przejść automatycznie do kolejnego

ustawienia, naciśnij .
Aby zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień Użytkownika,
naciśnij .

Domyślnym ustawieniem temperatury są stopnie Celsjusza.

16. Naciśnij lub aby zmienić jednostkę temperatury.

17. Aby zatwierdzić wybór i przejść automatycznie do kolejnego
ustawienia, naciśnij .

YES = ustawienia fabryczne niezresetowane.
nO = ustawienia fabryczne zresetowane

3 Przyciśnij przez 5 sekund. Urządzenie powraca do ustawień
początkowych i automatycznie przełącza się z powrotem na
tryb Auto.

Przyjęte zostają następujące ustawienia fabryczne:

Obsługa
Zadana temperatura Comfort 19°C

Czas działania funkcji Boost 30 min

Blokada klawiatury Dezaktywacja

Ustawienia Użytkownika

Aby zresetować ustawienia parametrów roboczych, wykonaj poniższe czynności:

1. W ustawieniach jednostki temperatury naciśnij    .   Przez sekundę
wyświetla się napis rest .

2. Miga napis nO. Naciśnij  lub  , aby wybrać YES.
USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 04
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Podświetlenie L3

Poziom REDUKCJI Eco -3,5°C

Temperatura zadana Frost
Protection 7°C

Super Comfort Aktywacja

Dolny limit temperatury Comfort 7°C

Górny limit temperatury Comfort30°C

Maksymalny dozwolony czas
działania funkcji Boost 60 min

Temperatura otoczenia, po
której osiągnięciu następuje
automatyczne zatrzymanie
funkcji Boost

39°C

Jednostka temperatury °C



5 USTAWIENIA INSTALATORA

Do ustawień instaltora można przejść w 3 krokach. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie Auto (automatycznym), Comfort (komfortowym),

Eco (ekologicznym/ekonomicznym), lub Frost Protection (ochrony przed zamarzaniem):

Diagram sekwencji ustawień:
Konfiguracja trybu wykrywania          Funkcja podwójnej optymalizacji           Super Comfort   Kod PIN  Domyślne ustawienia fabryczne

Wykrywanie otwartych okien,
aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego

3 Naciśnij lub .

on = aktywacja czujnika obecności/nieobecności.
off = dezaktywacja czujnika obecności/nieobecności.

1. Naciśnij ponownie , aby przejść do trybu ustawień funkcji
wykrywania otwartych okien.
Domyślnie aktywowanym trybem jest tryb automatycznego
wykrywania okien.

3- Naciśnij , aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego
ustawienia. Aby zatwierdzić wybór i wyjść z ustawień
instalatora, naciśnij

2. Naciśnij lub .
On = aktywacja trybu automatycznego.
OFF = dezaktywacja  trybu automatycznego.

3. Naciśnij aby zatwierdzić dokonany wybór i przejść do
kolejnego ustawienia. Aby zatwierdzić wybór i wyjść z
ustawień instalatora, naciśnij .

· Wykrywanie obecności/nieobecności,
aktywacja/dezaktywacja

1- Domyślnie aktywowaną funkcją jest wykrywanie
obecności/nieobecności.

Opcja ta dostępna jest w przypadku produktów wyposażonych w
czujnik obecności/nieobecności.

Szczegółowe informacje
- Funkcja podwójnej optymalizacji umożliwia przypisanie

pierwszeństwa komfortowi lub oszczędzaniu energii: W
zależności od parametrów takich, jak: inercja w pomieszczeniu,
temperatura pomieszczenia, lub wymagana temperatura,
urządzenie oblicza i optymalizuje ustawienia programowania dla
trybu Comfort lub Eco (zaprogramowany okres):
- W trybie OPTI ECO (priorytet oszczędności) urządzenie w

inteligentny sposób oblicza wartości parametrów zapewniające
optymalny kompromis w czasie zaprogramowanych zmian
temperatury.
W tym trybie możesz zezwolić na niewielkie obniżenie
temperatury na początku i na końcu okresu komfortu, aby
zmaksymalizować oszczędność energii.

- W trybie OPTI ECO (priorytet komfortu) urządzenie w
inteligentny sposób oblicza wartości parametrów zapewniające
optymalny kompromis w czasie zaprogramowanych zmian
temperatury.
W tym trybie urządzenie próbuje przewidzieć, jaka powinna być
temperatura komfortu w czasie obecności użytkowników
budynku i utrzymać odpowiednią jej wartość.
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Wybór trybu optymalizacji

Domyślnie aktywowanym trybem jest tryb OPTI COMFORT.

1- Przyciśnij jednocześnie i i przytrzymaj przez 8
sekund, aby przejść do trybu ustawień optymalizacji.
Na ekranie będzie się wyświetlał na krótko napis OPTI  na

zmianę z ustawieniami trybu COnF, ECO lub OFF.

Inicjalizacja kodu PIN

Domyślnie kod PIN nie jest aktywny.

1- Domyślnie ustawionym kodem PIN jest 0000.
Za pomocą lub wybierz cyfrę 0. Kiedy cyfra ta będzie
migać, naciśnij

.

2- Naciśnij lub .

COnF = funkcja optymalizacji aktywowana w trybie
OPTI COMFORT, komfort jest priorytetem.

ECO = funkcja optymalizacji aktywowana w trybie
OPTI ECO, oszczędności są priorytetem.

OFF = dezaktywacja funkcji optymalizacji.

2- Opcja dla pozostałych cyfr, wybierz 0 naciskając .
Kiedy wyświetli się 0000, naciśnij ponownie , aby

potwierdzić.

3-  Naciśnij , aby zatwierdzić wybór. Na przemian będą się
pojawiać napis OPTI i ustawienia trybu.
Naciśnij , aby zatwierdzić dokonany wybór i przejść do
kolejnego ustawienia.

Szczegółowe informacje

Twój grzejnik chroniony jest przed użyciem przez osoby
nieupoważnione za pomocą kodu bezpieczeństwa. Kod PIN jest
czterocyfrowym kodem, który może zostać ustawiony dowolnie
przez Użytkownika, i który po aktywacji zabezpiecza dostęp do
poniższych ustawień:
• Wybór trybu Comfort: Dostęp do trybu Komfort jest

zablokowany; dostępne są jedynie tryby Auto, Eco, oraz Frost
Protection.

• Zmiany maksymalnej i minimalnej temperatury zadanej Comfort
(sprawia to, że zmiany temperatury Comfort są niemożliwe poza
zakresem dozwolonych ustawień).

• Zmiany w programowaniu.
Konfiguracja wykrywania otwartych okien:
• Ustawienie poziomu REDUKCJI Eco.
• Ustawianie temperatury zadanej Frost Protection

Dodatkowo w wersjach z czujnikiem obecności/nieobecności:
• Konfiguracja wykrywania obecności/nieobecności
• Wybór trybu optymalizacji

Przy użyciu po raz pierwszy ochrony za pomocą kodu PIN,
musisz koniecznie wykonać 3 niżej opisane kroki:

1 - Inicjalizacja kodu PIN, wprowadzenie domyślnego kodu PIN
(0000) i dostęp do funkcji.

2 - Aktywacja kodu PIN w celu zablokowania ustawień, które
będą chronione kodem PIN.

3 - Ustawienie własnego kodu PIN; zastąpienie (0000) własnym
cztero-cyfrowym kodem Użytkownika.

Kod PIN został zainicjowany; urządzenie automatycznie
proponuje następujące ustawienie: aktywacja kodu PIN.

Aktywacja/dezaktywacja kodu PIN

1 Na wyświetlaczu pojawia się napis OFF.
Naciśnij lub , aby aktywować lub dezaktywować kod PIN.
On Na wyświetlaczu pojawia się napis .
On = aktywacja kodu PIN
On = dezaktywacja kodu PIN

2 Naciśnij aby zatwierdzić dokonany wybór i przejść do kolejnego
ustawienia.

Kod PIN jest teraz aktywny. Nie można wprowadzać zmian do
ustawień wymienionych w „Informacjach szczegółowych”.
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Personalizacja kodu PIN
Jeżeli właśnie aktywowałeś kod PIN, wykonaj niżej opisane kroki.
W przeciwnym razie będziesz musiał przed rozpoczęciem
personalizacji powtórzyć kroki 1, 2, 3, oraz 4 inicjalizacji, oraz kroki
1 i 2 aktywacji.
Personalizację można przeprowadzić dopiero po inicjalizacji i
aktywacji kodu PIN.

1- Kiedy wyświetla się napis On, naciśnij    i przytrzymaj przez
co najmniej 5 sekund.

-

Miga nO. Naciśnij lub , aby wybrać YES.

Re-inicjalizacji zostaną poddane nie tylko parametry roboczych i
ustawienia Użytkownika (zob. tabela na stronie 5), ale również
wartości ustawień instalatora

Parametry Wartości fabryczne
Funkcja optymalizacji podwójnej Opti Comfort

Wykrywanie
obecności/nieobecności

Aktywacja

Automatyczne wykrywanie
otwartych okien

Aktywacja

Ochrona przy pomocy kodu PIN Dezaktywacja

Kod PIN 0000

07 USTAWIENIA INSTALATORA

2. Wyświetla się kod 0000 i miga 1-sza cyfra. Wybierz potrzebną
cyfrę przy pomocy  lub , a następnie zatwierdź
dokonany wybór. Powtórz całą procedurę dla 3 pozostałych cyfr.

3. Naciśnij , aby zatwierdź wybór. Nowy kod został zapisany.

4. Naciśnij ponownie , aby wyjść z trybu konfiguracji kodu
PIN i powróć do początku ustawień instalatora.

DOMYŚLNE USTAWIENIA FABRYCZNE

Kiedy ochrona przy pomocy kodu PIN nie jest aktywna, możesz
zresetować parametry użytkownika oraz instalatora,
przywracając ich wartości początkowe.

1. Po ustawieniu kodu PIN, naciskaj , aż wyświetli się
napis rest.




