
E1218A1   str. 1

MADE IN ITALY www.esseci.com 
INSTRUKCJA 
OBSŁUGI 

E1218A1 

Y -AB C D E 
Obudowa A= Lambda box 

B= 9 DIN 
Zasilanie / Czujnik 230 Vac / Czujnik PTC    
A Funkcja komfort (optymalizacja 
okresów pracy), przekaźnik MFO i 
połączenie PC poprzez bramkę. 
B alarm temperatury otoczenia

0=NIE(A), NIE(B) 
1=TAK(A), NIE(B) 
2=TAK(A), TAK(B) 

Typ palnika:

PL 

Port rozszerzeń / data logger 0=NIE ; 1=TAK zewnętrzny; 2=TAK wbudowany

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
  SCH130A 

SCH131A 

SCH132A 

SCH133A 

SCH130D 

SCH131D 
CODE OPTIONS / KODY OPCJI

SCH13x            (x= 0, 1, 2, 3) 

0=ssanie (dla modułów SCHH10 /20/30) 
1=nadmuch – PWM (dla modułów SCHH40) 

SCH130
Chronotermostat 1-strefowy dla INFRANet, kontrolujący do 16 urządzeń grzewczych.

SCH131
Chronotermostat 2-strefowy dla INFRANet, kontrolujący do 16 urządzeń grzewczych.

SCH132
Chronotermostat 3-strefowy dla INFRANet, kontrolujący do 16 urządzeń grzewczych.

SCH133
Chronotermostat 4-strefowy dla INFRANet, kontrolujący do 16 urządzeń grzewczych.

SCH132D 

SCH133D 

LEGENDA
PODŁŁŁĄĄĄCCCZZZEEENNNIIIEEE I ALARMY

1-2 / 28-29 podłączenie przyrządu, patrz dane na etykiecie urząrzenia

3-4 / 31-32 [tylko modele xx1xx / xx2xx] czujnik alarmu 3(1) A 250Vac
CZUJNIK WEWNĘTRZNY W STREFIE ; i=1, 2, 3, 4 

Pi, C, Ki (Pi) czujnik otoczenia (C) wspólny (Ki) przełącznik trybu pracy (jeśli przewidziano) 
CZUJNIK ZEWNĘTRZNY. 

C-OP TYLKO MODELE – xx1xx / xx2xx (OP) czujnik zewnętrzny (C) wspólny

PODŁĄCZENIE SZEREGOWE INFRANET

+A, -B, S Patrz: “Połączenie sieci  INFRANet 300MT” 
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MONTAŻ

LAMBDA BOX        SCH130A – SCH131A – SCH132A – SCH133A 

9 DIN BOX           SCH130D – SCH131D – SCH132D – SCH133D 

Przed uruchomieniem urządzenia proszę uważnie przeczytać instrukcję.
Urządzenie to pozwala na bezpieczne użytkowanie wtedy, gdy:
• instalacja, używanie oraz konserwacja są wykonywane zgodnie z tą instrukcją;
• wartość napięcia zasilania i warunki otoczenia będą spełniały normy z tabliczki znamionowej urządzenia.
Użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem,  jak również wszelkie zmiany, do których 
osoba nie została uprawniona przez producenta są uznane za niewłaściwe.

Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody lub zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. 
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE.

Zalecamy:  
• Połączenie pomiędzy sterownikiem a urządzeniami musi być wykonane przewodem ekranowanym, aby  

zapewnić poprawną komunikację.
• Na zasilaniu urządzeń przewidzieć ochronę  przed zakłóceniami elektrycznymi
• przed konserwacją urządzenia należy odłączyć wszelkie połączenia elektryczne.
PRZYPOMINAMY , że urządzenie nie posiada elektrycznej ochrony przeciążeniowej

Należy się upewnić czy warunki pracy urządzenia takie, jak wartość napięcia zasilającego, temperatury 
otoczenia oraz wilgotności zawierają się w granicach wartości z opisu wartości znamionowch urządzenia.

230Vac +/-10%; 120 Vac +/-10%;  
Zakres działania: -50,0…99,9°C; wyświetlacz  –50,0…99,9°C 
Pobór mocy: 5 VA 
Obudowa Lambda: tworzywo sztuczne, wymiary 180 x 150 x 65mm 
Obudowa 9DIN tworzywo sztuczne, wymiary: 159 x 90 x 53mm 
Montaż puszki lambda: naścienne 

Montaż na DIN9 Na szynie 
Przechowywanie danych Pamięć EEPROM  
Klasa izolacji II 
Stopień ochrony 
Lambda: 

IP54 

Stopień ochrony DIN:     IP00 
Warunki pracy:: temperatura otoczenia –10…50°C; temperatura przechowywania –20…70°C  
Wzgl. wilgotność otoczenia:  30 / 80%, bez kondensacji 
Przechowywanie danych: > 200h w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza

Podłączenie: (*) zaciski śrubowe dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm2  
Wyświetlacz 4 miejsca , 10 ikon, 1 miejsce dla strefy grzewczej

do 10 wejść na czujniki PTC 990Ohm@25st.C, 4 z kluczem, 1 do zewn. czujnika

Port szeregowy: Port RS-485 (długość przewodu nie może być dłuższa niż 300m)

Wyjścia:(*) (przekaźnik MFO SPST 3(1)A 250V AC 
Wyjście danych (*): interfejs szeregowy iFS TTL level; interfejs do rejestru danych; interfejs dla modułu 

bramy 

(*)wartości zależne od modelu urządzenia 
2. CECHY GŁÓWNE 
Dokładność do jednego miejsca po przecinku: Temperatura zwykle jest wyświetlana z jednym 
miejscem po znaku przecinka (kropki) w zakresie od -50.0 st. C do 99.9 st. C
Wyjście wielofunkcyjne MFO : Urządzenie wyposażone jest w wyjście wielofunkcyjne MFO, które 
które może być ustawiane poprzez parametr HE (tylko dla urządzeń -xx1xx / xx2xx)
Połączenie z modułami zasilającymi przewodem 2-żyłowym: Dwubiegunowy przewód jest potrzebny 
aby podlączyć chronotermostat do modułów zasilających co bardzo upraszcza połączenie.
Przechowywanie danych na pamięci EEPROM: ruchamiane programy są zapisywane na pamięci 
EEPROM w celu  zapewnienia trwałości danych na wypadek braku napięcia. 
Brak baterii podtrzymujących: Zegar wewnętrzny pozostaje aktywny przez ponad 200 godzin po 
odłączeniu zasilania, dzięki nowemu układowi zasilającemu bez stosowania baterii akumulatorowych.
Interfejs do upgrade’u IFS: : Port iFS może być użyty do:
• pracy bezpośrednio na urządzeniu poprzez klucz FastSet Light, dzięki któremu można łatwiej i szybciej 
skopiować parametry i ustawienia z jednego urządzenia na drugie. Jest to możliwe tylko dla urządzeń 
kompatybilnych np. urządzeń o tym samym symbolu,
• update’owania sterownika bezpośrednio z komputera PC; 
Funkcja blokady : Dzięki parametrowi HL można zablokować klawiaturę urządzenia aby odbezbezpieczyć 
urządzenie należy wprowadzić hasło 
Przywracanie ustawień fabrycznych: jest możliwość zresetowania sterownika w celu przywrócenia 

1. DANE TECHNICZNE  
Podłączenie: (*) 

Wejścia

3. Połączenie i wyszukiwanie  zdalnych urządzeń
Aby podłączyć chronotermostat do zdalnych urządzeń patrz rysunek „Połączenie INFRANet 300MT”
!!! UUUppp   eeewwwnnniiiććć   sss   iiięęę   ccczzzyyy   zzzdddaaa lllnnneee   uuu   rrrzzząąądddzzzeeennniii   aaa   sssąąą   ppp   oooppprrraaawwwnnniiieee   ppp   ooołłłąąąccczzzooonnneee   iii   ppp   ooodddłłłąąąccczzzooonnneee   ddd   ooo   zzz   aaasssiiilllaaannniiiaaa   . 
Aby uaktywnić przeszukiwanie postępuj wg poniższej instrukcji: 
- wcisnąć         +         (przycisk                    ) jednocześnie przez minimum 3 sekundy, do momentu aż 
brzęczyk/głośnik urządzenia wyemituje sygnał dźwiękowy. Teraz kontroler przechodzi w tryb 
skanowania sieciowego (wyszukiwane są podłączone urządzenia i zostaje wyświetlony ich status). W 
tym czasie na wyświetlaczu widnieje „Lrn”, a segment strefy „zone” mruga cyklicznie.
Wyświetlacz pokazuje kolejne odnalezione urządzenia - b00....b15 Opis: urządzenie aktywne

WYŚWIETLACZ            OPIS

b 00…b 15 Urządzenie aktywne

4. MFO Wyjście wielofunkcyjne (tylko modele -xx1xx / xx2xx)
Urządzenie posiada wielofunkcyjny port wyjściowy (MFO), który może być ustawiany za pomocą parametru HE.  
Wyjście MFO zmienia stan w przypadku alarmu E1, En - bUrn, E8, nont, blokada palnika, jeżeli trwa on 
dłużej niż 4 minuty. Powrót do stanu pierwotnego nastąpi po wciśnięciu dowolnego przycisku  

Sposób użytkowania
5. Klawiatura urządzenia  

TEMP / TIMER . wcisnąć aby pokazać aktualny czas (tryb „TIMER”) albo aby powrócić do wyświe-
tlenia temperatury (tryb „TEMP”) W trybie „TIMER” można ustawić czas letni za pomocą przycisków H, 
M, DAY. Urządzenie domyślnie pracuje w trybie „TEMP” i pokazuje temperaturę stref grzewczych.

H : wciśnięty podczas programowania służy do ustawienia godzin pracy , w trybie TIMER wciśnięty 
razem z przyciskiem TEMP/TIMER ustawia godzinę regulatora czasowego.

M : wciśnięty podczas programowania służy do ustawienia minut pracy , w trybie TIMER wciśnięty 
razem z przyciskiem TEMP/TIMER służy do nastawy minut regulatora czasowego.

DAY : wciśnięty podczas programowania służy do ustawienia dni pracy , w trybie TIMER wciśnięty 
razem z przyciskiem TEMP/TIMER służy do nastawy dnia regulatora czasowego.

PRG: programuje okresy pracy urządzeń grzewczych

SET : zatwierdzenie ustawienia

UP : wciśnięty podczas normalnej pracy urządzenia przełącza między strefami grzewczymi. Podczas pro-
gramowania zwiększa wartość na wyświetlaczu. Przytrzymany wraz z przyciskiem DOWN przez ponad 
5 sekund aby aktywować parametrów menu; wciśnięty przez ponad 5 sekund aby aktywować menu 
SLAVE.

RESET: wciśnięty podczas normalnego funkcjonowania uruchamia reset urządzeń grzewczych; 
resetuje wybrane urządzenie grzewcze jeśli zostanie wciśnięty w trybie SLAVE menu.

ENABLE / DISABLE: wciśnięte podczas normalnej pracy aktywuje/deaktywuje wyświetlaną strefę 
grzewczą; aktywuje/deaktywuje wybrane urządzenie grzewcze jeśli jeste w trybie menu SLAVE.

DOWN : podczas normalnej pracy przełącza między strefami grzewczymi; podczas programowania 
zmniejsza wartość na wyświetlaczu; przytrzymany ponad 5 sekund spowoduje wejście do menu 
parametrów; wciśnięty wraz z klawiszem ENTER uruchamia tryb wyszukiwania sieciowego.

ENTER : powoduje przejście do menu szybkich funkcji (patrz powiązane parametry).  Wciśnięty wraz z 
DOWN uruchamia wyszukiwanie sieciowe. Podczas programowania działa standardowo jak przycisk 
zatwierdzający.

ON/OFF - ESC: wciśnięty ponad 5 sek. włącza/wyłącza urządzenie. Odblokowuje tymczasowo 
klawiaturę (jeśli jest zablokowana); wciśnięty krótko działa jak przycisk (cancel) anuluj.

HOLIDAY / OVERRIDE : dioda LED jest zapalona w trybie HOLIDAY, mruga w trybie OVERRIDE 
(nadpisania)
Auto : dioda LED wskazuje czy zaznaczona strefa grzewcza pracuje zgodnie z programem regulatora 
czasowego czy nie. Gdy się świeci, wybrana strefa działa w trybie automatycznym. Mruga jeśli regulator 
czasowy jest ominięty (bypass) poprzez wciśnięcie przycisku strefowego czujnika w pozycję ON lub OFF.

Enable : iLED wskazuje jeśli wybrana strefa grzewcza/urządzenie jest aktywne bądź nieaktywne. 
Jest podświetlony jeśli strefa/urządzenie jest aktywna. Jeśli strefa grzewcza jest deaktywowana 
nastawa rt będzie zachowana.

Fan : dioda LED pokazuje status wentylowanych jednostek. Jest zapalona kiedy wentylowane 
jednostki są załączone.

Burner HI : dioda LED wskazuje status pracy płomienia  SECOND STAGE FLAME OUTPUT 
palnika (jeśli dostęny).

Burner ON : dioda wskazuje status palnika. Świeci się gdy palnik jest włączony.

Burner Block : dioda wskazuje status zawieszenia/zablokowania palnika urządzenia. Pali się gdy 
palnik jest zablokowany.

Set point 1 ( comfort ): dioda zapalona gdy SP1 (nastawa) jest aktywna w wybranej strefie 
grzewczej. Jeśli funkcja OVERRIDE (nadpisanie) jest włączona, SP1 zostanie zachowana dla 
wszystkich dostępnych stref grzewczych. SP1: komfortowa temperatura strefy grzewczej. 
Set point 2 ( economy ): idioda świeci gdy nastawa SP2 jest aktywna dla wybranej strefy 
grzewczej. SP2: ekonomiczna temperatura strefy grzewczej. Nastawa ta będzie zachowana w 
okresach, w których nie jest potrzebna praca instalacji grzewczych z pełną mocą.

Set Point dyżurny: dioda świeci się jeśli nastawa rt jest aktywna dla wybranej strefy grzewczej. 
Temperatura dyżurna będzie ustawiona we wszystkich aktywnych/nieaktywnych strefach grzew-
czych, dla których regulator czasowy jest ominięty (bypass)  poprzez przełączenie przycisku 
czujnikastrefy w pozycję OFF. Jeśli funkcja HOLIDAY (wakacyjna/świąteczna) jest włączona, rt 
jest aktywny dla wszystkich stref grzewczych. rt : temperatura dyżurna dla wszystkich urządzeń 
grzewczych: poniżej zadanego progu temperatury minimalnej urządzenia włączają się aby 
zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu zbyt niską temperaturą.

Lato / Zima : dioda pokazuje czy urządzenie pracuje w trybie letnim (chłodzenie) czy zimowym 
(ogrzewanie). Dioda się świeci gdy urządzenia pracują w trybie letnim.(Dla współpracujących urządzeń)

Programowanie: ikona wskazuje tyb programowania. Ikonka jest podświetlona kiedy parametry 
można wyświetlać w trybie do odczytu. Mruga kiedy parametry można edytować.

Alarm: Ikona świeci kiedy nastąpi zdarzenie alarmowe; odpowiadający zdarzeniu kod pojawi 
się na wyświetlaczu. Ikona jest zgaszona kiedy zdarzenie powodujące ostrzeżenie alarmowe 
zostanie usunięte.

…    ikony pokazują dzień tygodnia (1= poniedziałek, …., 7=niedziela).
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6. Blokowanie klawiatury 
Aby zablokować klawiaturę, ustawić parametr HL na 1.  

Z ZABLOKOWANĄ KLAWIATURĄ NIE DA SIĘ WYKONAĆ PONIŻSZYCH OPERACJI::
• zmiana nastawy stref grzewczych 
• przestawianie regulatora czasowego
• zmiana okresów pracy
• włączanie/wyłączanie urządzenia
• aktywacja/deaktywacja strefy grzewczej
• wejście do szybkiego menu
• resetowanie palników
• wejście w menu SLAVE (urządzenia)

Z ZABLOKOWANĄ KLAWIATURĄ, KAŻDE WCIŚNIĘCIE KLAWISZA  POWODUJE 
WYŚWIETLENIE KOMUNIKATU: „Loc”.

Aby czasowo odblokować klawiaturę należy przytrzymać wciśnięty przycisk przez min. 3 sekundy, 
do momentu pojawienia się komunikatu „OFF” w miejsce komunikatu: „Loc”.  Po 30 sekundach bez 
wciskania przycisków urządzenie samo zablokuje klawiaturę.

KLAWIATURA ODBLOKOWUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE W PRZYPADKU URUCHOMIENIA SIĘ 
OSTRZEŻENIA ALARMOWEGO. POZOSTAJE ODBLOKOWANA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA 
ALARMU. KIEDY ALARM ZAKOŃCZY SIĘ, PRZEJDZIE W TRYB BLOKADY PO 30s BEZCZYNNOŚCI.

7. Włączanie/wyłączanie urządzenia

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy.
Kiedy kontroler jest wyłączony, na wyświetlaczu widnieje komunikat OFF.

CHRONOTERMOSTAT JEST ZASILANY NAWET GDY JEST WYŁĄCZONY.

Chronotermostat może być ręcznie uruchomiony przez czujnik strefowy wyposażony w przełącznik. 
Przycisk ustawia regulator czasowy strefy w następujący sposób:
• AUTO regulator czasowy wykonuje programy ustawione dla wybranej strefy
• ON regulator czasowy jest wykluczony i w wybranej strefie zostanie utrzymana nastawa SP1; 
• OFF regulator czasowy wyłączony w wybranej strefie utrzymana będzie temp. nastawy rt (temp. dyżurna)

PATRZ: LISTA PARAMTERÓW URZĄDZENIA – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
Z PRZEŁĄCZNIKIEM W POZYCJI „ON” LUB „OFF”, DIODA LED SP1 LUB rt DLA STREFY 
GRZEWCZEJ BĘDZIE SIĘ ŚWIECIĆ I DIODA Auto          BĘDZIE MRUGAĆ.

9. Optymalizacja czasów pracy.  
W ZALEŻNOŚCI OD MODELU 

Dzięki tej funkcji jest możliwość osiągnięcia planowanej temperatury w ustalonym czasie. W znaczący 
sposób zredukuje to straty energii. Jest to wynikiem stałej kontroli: temperatury otoczenia w każdej 
pojedynczej strefie, nastawy temperatury ustawionej przez użytkownika dla danej strefy, wzrostu 
temperatury w stopniach na godzinę, wartości temperatury zewnętrznej. W ten sposób system może 
rozpocząć i (jeśli to konieczne) skorygować okres potrzebny do uzyskania planowanej temperatury. 

W przypadku niespodziewanego wzrostu sprawności cieplnej systemu, po drugie w wyniku różnych 
wartości wilgotności powietrza, zasilanie elektryczne zostanie natychmiastowo przerwane do czasu 
następnej analizy wartości zmiennych.

PARAMETRY DLA TEJ FUNKCJI [t0, tr1, tr2, tr3, tr4] SĄ USTAWIANE NA WARTOŚCI 
STANDARDOWE PRZEZ PRODUCENTA. NALEŻY SPRAWDZIĆ JE Z OKREŚLONYM 
URZĄDZENIEM  

10. Programowanie urządzenia  z dwustopniową nastawą mocy
Wartość parametru rP   uzależniona wartości nastawy SP1, SP2 lub rt od wartości HI jak na rysunku  

11. Funkcja MAX-PWR
Parametr LMP kontrolu jący wyjście HI palnika został wprowadzony, aby poprawić wydajność 
systemu grzewczego oraz zredukować efekt bezwładności cieplnej. Jeśli LMP jest różny od 0, funkcja 
MAX-PWR – odpowiedzialna za uruchomienie z maksymalną mocą – jest włączona.
Po zakończeniu się okresu LMP, moc wyjściowa palnika HI zaczyna ponownie normalną pracę. 

12. Funkcja   “WIDE RESET”
 

LEGENDA:

E1 Wcisąć : otwarcie styków termostatu

E2 
Zamknięcie styków termostatu. Z L1=1: 
E2 trwa 10 sekund. Z L1=2: 
E2 trwa 20 sekund. 

E3 
aktywacja przekaźnika RST: 
Z L1=1: po 5 sekundach. 
Z L1=2: po 10 sekundach 

E4 Aktywacja czasu trwania RST: zależna odparametru L2

Z PARAMETREM L1=0: PRZEZ WCISNIĘCIE KLAWISZA           AKTYWWUJE RST PRZEZ 
CZAS RÓWNY L2; STATUS TERMOSTATU SIĘ NIE ZMIENIA.

13. “TERMOSTAT/ TIMER”  
Wyświetlacz urządzenia wyświetla wartości i temperatury i czasu. Urządzenie można programować 
podczas wyświetlania obydwu tych parametrów. Aby ustawić regulator czasowy, urządzenie musi być w 
trybie TIMER (wcisnąć przycisk TIMER).

DOMYŚLNIE URZĄDZENIE WYŚWIETLA TEMPERATURĘ W RÓŻNYCH STREFACH 
GRZEWCZYCH; ABY WYŚWIETLAĆ W TRYBIE „TIMER”, ABY POWRÓCIĆ DO WYŚWIETLANIA 
TEMPERATURY NALEŻY PONOWNIE WCISNĄĆ PRZYCISK TIMER/TEMP LUB POCZEKAĆ 30 
SEKUND BEZ WCISKANIA KLAWISZY.

14. Wyświetlanie i zmiana nastawy SP1 – temperatura komfortowa

TEMPERATURA KOMFORTOWA DLA WYBRANEJ STREFY GRZEWCZEJ

• wcisnąć przycisk do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu SP1

• zwolnić przysisk , teraz na wyświetlaczu widnieje wartość temperatury komfortowej dla wybranej 
strefy grzewczej.

• aby zmienić aktualną wartość temperatury należy wciskać o ; 

Aby opuścić procedurę i zapisać zmiany należy wcisnąć lub poczekać 30 sek. nie wciskając niczego

Aby opuścić procedurę bez wprowadzania zmian należy wcisnąć . . 
15. Wyświetlanie i zmiana nastaty SP2 – temperatura ekonomiczna

TEMPERATURA EKONOMICZNA DLA WYBRANEJ STREFY GRZEWCZEJ 
FUNKCJA AKTYWNA TYLKO Z PARAMETREM r0=2

• wcisnąć  do momentu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu SP2

• zwolnić przycisk , teraz na wyświetlaczu widnieje wartość temperatury ekonomicznej dla wybranej 
strefy grzewczej.

• aby zmienić aktualną wartość temperatury należy wciskać i  (SP2 ≤ SP1); 

Aby opuścić procedurę i zapisać zmiany należy wcisnąć przycisk lub poczekać 30 sec.
nie wciskając niczego

Aby opuścić procedurę bez wprowadzania zmian należy wcisnąć . 
16. Wyświetlanie i zmiana statusu palnika – menu SLAVE

• wcisnąć przycisk do momentu wyświetlenia się kodu „b” i numeru wybranego urządzenia;

• wciskać przyciski aby wybrać jedno spośród dostęnych urządzeń systemu grzewczego
• diody funkcyjne LED wskazują status palnika

dioda pokazuje status palnika
zapalona = palnik działający 
dioda pokazuje status palnika dwustawnego (jeśli dostępne)
zapalona = palnik dwustawnego jest aktywny
dioda pokazuje status zablokowania palnika
zapalona = palnik zablokowany 
dioda aktywności palnika 
zapalona = palnik aktywny

Aby aktywować/deaktywować palnik:

• wcisnąć , kiedy palnik jest aktywowany wtedy dioda jest zapalona 
Aby zresetować palnik:

• wcisnąć do momentu zapalenia się komunikatu „rSt”.
Aby odczytać dane licznika godzin palnika / palnika dwustawnego

• wcisnąć przycisk , aby wejść do menu wybranego urządzenia grzewczego

• za pomocą przycisków i  wybrać licznik godzin, moc wyjściową palnika LO, moc 
wyjściową wielopoziomową HI (jeśli urządzenie nie posiada takiej funkcji to wartość licznika godzin 
HI wynosi zawsze zero).

• Wcisnąć aby wyświetlić wartość wybranego parametru

• aby wyjść z procedury odczytu , należy wcisnąć przycisk lub  lub poczekać 30 sek. 
bez wciskania przycisków

• aby powrócić do listy urządzeń grzewczych należy wcisnąć ponownie
lub poczekać 30 sek. bez wciskania przycisków.

Resetowanie licznika godzin: 

• wcisnąć aby wejść do menu wybranego urządzenia grzewczego

• za pomocą i             odnaleźć parametr „ECn”

• wcisnąć aby wyświetlić wartość wybranego parametru

• wcisnąć aby ustawić parametr na wartość 1

• wcisnąć aby potwierdzić reset licznika godzin i powrócić do menu wybranego urządzenia 
grzewczego

• by powrócić do listy urządzeń grzewczych, należy wcisnąć ponownie przycisk
lub poczekać 30 sekund nie wciskając żadnych przycisków

NASTAWA „rt” JEST NIEDOSTĘPNA JEŚLI PALNIK URZĄDZENIA JEST WYŁĄCZONY (disable), 

OGRANICZENIA LICZNIKA GODZIN PRACY: 
• wartości licznika godzin na zdalnych jednostkach grzeczych są zapisywane co 3 godziny. 

Jakakolwiek przerwa w zasilaniu podczas tego spowoduje utratę częściowo zapisanych danych.
• Aby ocenić aktywność urządzenia grzewczego należy sprawdzić stan przekaźnika wyjscia. 
• Zliczanie godzin pracy palnika zatrzymuje się po 999 godzinach. 

ABY WYŚWIETLIĆ I ZMIENIĆ MENU „SPECJALNE PARAMETRY PALNIKA PWM” (TYLKO DLA 
MODELI WYPOSAŻONYCH W PALNIK PWM) 
• wcisnąć , aby wejść do menu wybranego palnika

8.         Kontrola termostatu poprzez czujnik z przełącznikiem (kluczem)
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• za pomocą strzałek wybrać parametr “SPb”. 

• wcisnąć enter by wejść w procedurę programowania wybranego modułu PWM

PO WEJŚCIU W LISTĘ PARAMETRÓW NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ „PA”. NALEŻY 
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PUNKTEM 19 I 20  TEJ INSTRUKCJI, ABY ZAPROGRAMOWAĆ 
MODUŁ PWM.

Kod Parametr Zakres JM 
Y0 funkcja BOOST: czas pracy wentylatora z prędkością Y2                                 0…99 sek
Y1 prędkość minimalna wentylatora 0…Y2 % 
Y2 maksymalna prędkość wentylatora Y1…100 % 
Y3 Prędkośc BOOST Y1…Y2 % 

• Aby zakończyć procedurę i zapisać zmiany należy wcisnąć lub poczekać 30s. 
bez wciskania przycisków.

• Aby opuścić menu stanu palnika SLAVE - należy wcisnąć klawisz   lub poczekać 30s. bez 
wciskania przycisków.

17. „ Funkcje specjalne” termostatu.
RESETOWANIE WSZYSTKICH PALNIKÓW:

• wcisnąć reset  do momentu pojawienia się na wyświetlaczu „rSt”
SPECJALNE FUNKCJE:

Poprzez klawisz  można dostać się do specjalnych funkcji menu kontrolera. Należy używać i 

by wybrać interesujący parametr: 
CHŁODZENIE/GRZANIE:

• użyć klawiszy aby wybrać parametr „Hc”; 

• wcisnąć enter . 
• Hc= 0  tryb letni (wentylacja)
• Hc=1   tryb zimowy (grzanie)

• w celu zmiany trybu należy użyć 

• wcisnąć lub poczekać 30sec. nie ruszając klawiatury, aby zapisać zmiany i opuścić edycję 
parametru. 

• Premere invece per uscire dal parametro senza salvare le eventuali modifiche apportate al 
parametro Hc. 
WYŚWIETLENIE TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ (JEŚLI JEST DOSTĘPNA): 

• użyć klawiszy aby wybrać parametr „Et”; 

• wcisnąć aby wyświetlić wartość temperatury zewnętrznej [DOSTĘPNE DLA WYBRA-
NYCH MODELI]. 

• Wcisnąć lub  aby wyjść  
FUNKCJA ŚWIĄTECZNA (WAKACYJNA)

Ta funkcja zatrzymuje regulator czasowy na stały (określony) okres. Na koniec tego okresu wszystkie 
urządzenia wracają do pracy w zaprogramowanej wcześniej sekwencji. Podczas trwania FUNKCJI 
ŚWIĄTECZNEJ tylko dost ępna jest nastawa ”””rrrttt”””...

ABY ZATRZYMAĆ FUNKCJĘ NALEŻY USTAWIĆ OKRES RÓWNY ZERO.; 

PODCZAS OKRESU NADPISANIA  MRUGA DIODA 

• użyć klawiszy aby wybrać parametr “HdY”; 

• wcisnąć enter aby wejść w funkcję HOLIDAY, na wyświetlaczu pokaże się “dd:HH”; 

• wcisnąć “H” aby wprowadzić ilość godzin (00 … 23); 

• wcisnąć “DAY” aby wprowadzić ilość dni (00 … 40)

• wcisnąć enter lub poczekać 30 sek. aby wyjść i rozpocząć okres HOLIDAY (świąteczny / 
wakacyjny)

• wcisnąć Esc/Power aby wyjść bez rozpoczęcia okresu HOLIDAY (świąteczny / wakacyjny)

FUNKCJA “OVERRIDE”  

Podczas tej procedury termostat zostanie uruchomiony: niezależnie od programów ustawionych w TIMER; 
na określony okres. Podczas trwania funkcji “OVERRIDE” wartość nastawy SP1 jest zachowana we 
wszystkich aktywnych strefach grzewczych.

ABY WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ, NALEŻY USTAWIĆ OKRES “OVERRIDE” NA ZERO;

W CZASIE FUNKCJI OVERRIDE  DIODA LED ” “ ŚWIECI

• Wciskać przyciski do momentu pojawienia się parametru “Or”; 

• Wcisnąć enter by ustawić okres funkcji OVERRIDE, na wyświetlaczu pojawi się “dd:HH”; 

• Wcisnąć “H” aby wprowadzić godzinę od 00 do 23; 

• Wcisnąć “DAY” aby wprowadzić ilość dni od 0 do 40; 

• Wcisnąć enter lub poczekać 30sek. aby wyjść i rozpocząć okres OVERRIDE (nadpisania) . 

• Wcisnąć Esc/Power , aby wyjść bez rozpoczęcia okresu OVERRIDE (nadpisania). 
MENU’ “inFo” 

Menu zawiera nastawy dotyczące kalendarza (rocznego) i jeśli dołączony jest moduł rozszerzający pamięć 
SCAME10, zawiera także opcje to ustawienia funkcji rejestratora danych oraz umożliwia drukowanie zapisanych 
danych. 
Aby ustawić kalendarz należy postępować zgodnie z intrukcją poniżej: 

• Aby ustawić bieżący rok należy odnaleźć za pomocą i   parametr “ty”; 

• Wcisnąć enter by zaakceptować parametr, zmienić wartość za pomocą strzałek

• Wcisnąć enter aby zapisać i powrócić do menu inFo; 

• Aby ustawić dany miesiąc należy odnaleźć za pomocą i  parametr “tM”; 

• Wcisnąć enter aby zatwierdzić parametr, zmieniać wartość za pomocą strzałek

• Wcisnąć enter aby zapisać i powrócić do menu inFo; 

• By ustawić aktualny dzień miesiąca, za pomocą strzałek i   odnaleźć parametr “td”; 

• Wcisnąć enter aby zatwierdzić parametr, aby zmienić wartość parametru użyć  

• Wcisnąć enter aby zapisać wartość i powrócić do menu inFo; 
JEŚLI URZĄDZENIE OBSŁUGUJE PAMIĘCI ZEWN., TO W MENU INFO POWINNA 

BYĆ WIDOCZNA OPCJA DO USTAWIENIA PARAMETRÓW REJESTRATORA DANYCH ORAZ DO 
DRUKOWANIA/USUWANIA ZAPISANYCH DANYCH. 
 

DANE NIE SĄ RELATYWNE DO DNI TYGODNIA OKREŚLANYCH PRZEZ TIMER URZĄDZENIA 
(1=PONIEDZIAŁEK, ..7=NIEDZIELA). 

JEŚLI ZMIENISZ SIĘ CZAS ZEGARA PODCZAS TRWANIA FUNKCJI OVERRIDE/HOLIDAY, MOŻE 
NASTĄPIĆ ZMIANA OKRESÓW TRWANIA TYCH FUNKCJI, ZALECA SIĘ PONOWNE USTAWIENIE 
WARTOŚCI CZASÓW FUNKCJI OVERRIDE/HOLIDAY 

Aby opuścić menu należy wcisnąć przycisk  lub poczekać 30 sek bez naciskania klawiatury. 

18. OCHRONA HASŁEM PARAMETRÓW ADMINISTRACYJNYCH                                                      P 
Hasło może być potrzebne do podglądu/zmiany parametrów administratora lub zwykłego użytkownika 
urządzenia. Po wejściu w listę parametrów, na wyświetlaczu pojawi się “PA”. Aby wyświetlić/zmodyfikować  
listę parametrów administratora/użytkownika należy wcisnąć klawisz enter i za pomocą strzałek wprowadzić 
hasło 95 a następnie ponownie wcisnąć klawisz enter. 
Jeśli hasło zostało wprowadzone poprawnie to na wyświetlaczu powinien pojawić się pierwszy z listy 
parametrów. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona tylko lista parametrów użytkownika.

W obydwu przypadkach ikona  będzie się świecić podczas przeglądania parametrów, podczas zmiany 
parametrów lampka z tą ikoną będzie mrugać.
UUUWWWAAAGGGAAA!!!!!!!!!!!!      NNNIIIEEEPPPOOOPPPRRRAAAWWWNNNEEE   NNNAAASSSTTTAAAWWWYYY   PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRRÓÓÓWWW   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTOOORRRAAA   MMMOOOGGGĄĄĄ   UUUSSSZZZKKKOOODDDZZZIIIĆĆĆ   
UUURRRZZZĄĄĄDDDZZZEEENNNIIIAAA   III   SSSTTTWWWAAARRRZZZAAAJJJĄĄĄ   ZZZAAAGGGRRROOOŻŻŻEEENNNIIIEEE   DDDLLLAAA   ZZZDDDRRROOOWWWIIIAAA   III   ŻŻŻYYYCCCIIIAAA!!!!!!!!!!!!   

Aby dostać się do listy parametrów użytkownika, podczas wyświetlenia “PA” należy wcisnąć  2x

19. Zmiana parametrów urządzenia

URZĄDZENIE POSIADA 2 LISTY PARAMETRÓW: UŻYTKOWNIKA i ADMINISTRATORA. ABY ZMIEN-
IĆ/WYŚWIETLIĆ LISTĘ PARAMETRÓW UŻYTKOWNIKA NIE MA POTRZEBY WPISYWANIA HASŁA. | 

Aby wyświetlić listę parametrów należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
• Przytrzymać jednocześnie przez min 5.sek 

• Na wyświetlaczu pojawi się napis “PA”: 
• aby zmienić parametry użytkownika/amidnistratora należy wpisać hasło zgodnie z instrukcją w punkcie 18 

tej instrukcji

• aby wyświetlić / zmienić parametry użytkownika (tylko) należy dwukrotnie wcisnąć  ; 

• wciskaś klawisze by wyszukać parametr do zmiany

• Wcisnąć enter aby wyświetlić wartość danego parametru

• wciskać klawisze aby zmodyfikować wartość; 

• Wcisnąć lub poczekać 30sek. nie wciskając niczego aby opuścić zmianę i zapisać zmienioną wartość 
parametru.

• Wcisnąć przycisk Esc aby opuścić  operację bez zapisywania wartości

Aby opuścić  tryb i zarejestrować zmiany wciśnij lub poczekaj 30sek. nie wciskając niczego

20. Ustawianie aktualnego czasu

• Wybrać klawisz z ikonką wizualizującą zegarek 

• Przytrzymać przyciśnięty i jednocześnie wciskać  by ustawić  dzień tygodnia, 1 = poniedziałek 
... 7 = niedziela; 

• Przytrzymać wciśnięty jednocześnie wciskać  aby ustawić godzinę

• Przytrzymać wciśnięty  jednocześnie wciskać   by ustawić minuty
Po zakończeniu tej operacji na wyświetlaczu będzie mrugać dwukropek . 
21. PROGRAMOWANIE CZASU PRACY

• Wybrać potrzebną strefę grzewczą za pomocą klawiszy

• Wciskać klawisz PRG do momentu wybrania pierwszego wolnego miejsca w pamięci “– –:– –“; 

• Wcisnąć “DAY” aby ustawić dzień lub kombinację dni 

• Wcisnąć H lub M aby ustawić godzinę i minuty rozpoczęcia (lub zakończenia) 

• Wcisnąć SET aby wybrać stan (załączenia wyłączenie)

LED  świeci  = nastawa SP1 aktywna (utrzymywanie temperatury komfortowe SP1)

LED  świeci = nastawa SP2 aktywna
LED   świeci = nastawa rt aktywna  (utrzymywanie temperatury przeciwzamarzaniowej)

By zapisać program i wyjść do ustawiania kolejnego programu w wolnym obszarze pamięci, wcisnąć 

Aby opuścić procedurę programowania bez zapisu, należy wcisnąć lub poczekać 30sek. bez wciskania
niczego.

Aktywacja diody LED SP2 jest zależna od parametru r0. 
22. Odczytywnie programu

• Wybrać pożądaną strefę grzewczą za pomocą przycisków 

• Wcisnąć “PRG” , na wyświetlaczu pojawi się pierwszy zapis z pamięci urządzenia; 

• Wciskać po kolei przycisk PRG , aby wyświetlić kolejne zapisane w pamięci programy

Żeby wyjść z opcji  przeglądania programów  wcisnąć lub poczekać 30 sek. bez przyciskania
23. Edycja programów

• Wybrać pożądaną strefę grzewczą używając przycisków
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• Wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu powinien pojawić się pierwszy wpis z pamięci; 

• Wciskać na klawiaturze przycisk , , dane wyświetlane można zmieniać za pomocą klawiszy: 

, , i ; 

By zapisać zmiany należy wcisnąć przycisk , aby opuścić edycję programu, wcisnąć: lub
poczekać 30 sek. bez wciskania przycisków. 
24. Usuwanie programu z pamięci 

• Wybrać strefę grzewczą za pomocą przycisków:

• Wcisnąć przycisk , na wyświetlaczu pojawi się pierwszy zapisany program w pamięci.

• Wciskać przycisk PRG , na ekranie będą wyświetlane zapisane w pamięci programy; 

• Aby wykasować dany program z pamięci urządzenia, należy przytrzymać przycisk PRG  do 
momentu pojawienia się na wyświetlaczu : “– –:– –“; 

Aby opuścić procedurę kasowania programów należy wcisnąć lub poczekać 30 sec. bez wciskania
przycisków. 
25. Tabela parametrów urządzenia 

Kod Parametr  Zakres        JM Def 
/ Parametr regulacji czujnika    

/C1(*) Kalibracja czujnika 1-ej strefy grzewczej -9,9..9,9 °C 0,0 
/C2(*) Kalibracja czujnika 2-ej strefy grzewczej -9,9..9,9 °C 0,0 
/C3(*) Kalibracja czujnika 3-ej strefy grzewczej -9,9..9,9 °C 0,0 
/C4(*) Kalibracja czujnika 4-ej strefy grzewczej -9,9..9,9 °C 0,0 

/S Stabilność odczytu danych wejściowych 0…5 - 2 
/P Liczba stref grzewczych (nieedytowalne) - - - 

/PA [Tylko dla wersji –xx1xx / xx2xx] Obecność czujnika zewn. 0=Nie; 1=Tak 0…1 - 0 
r Parametry regulatora   
r0 Wskazuje czy regulator pracuje na 1 czy na 2 nastawach. 1=jedna 

SP1; 2= dwie SP1+SP2 
1…2 - 1 

rd Histereza 0,1…9,9 °C 0,5 
rt Nastawa dyżurna. 0=Wyjście wyłączone 0…30 °C 0 
rL Graniczna temp. minimalna dla SP1 i SP2 -9,9…rH °C 10 
rH Graniczna temp. maksymalna SP1 rL…99,9 °C 30 
rP Set-point dla urządzeń dwustawnych relatywnie do  SP1, SP2  lub rt                   ,1…9,9 °C 0,5 
L Parametry wyjściowe   
L1 Typ resetu: 0=reset MANUALNY; 1=reset poprzez odłącznie zasilania i 

reset manualny, procedura wyłączania trwa do 10 sek; 2= tak jak 1, z tym, 
że procedura wyłączania trwa 20 sek.; 

0…2 - 1 

L2 Czas trwania impulsu reset 1…59 Sec 3 
LMP Czas trwania funkcji “MAX-PWR”. 0=funkcja wyłączona 0…59 Min 0 

LMd Czas opóźnienia między pierwszym, a drugim stopniem mocy 0…250 Sec 0 
LPb Zakres proporcjonalności. (tylko dla modeli xxx1x) 1,0…12 °C 5 

F Parametry wentylatora   
F4 Termostat wentylatora. Wentylatory zostaną wyłączone jeśli temperatura 

otoczenia odczytana przez czujnik będzie niższa od zadanej nastawy . 
0=NIE; 1=TAK 

0…1 - 0 

A Parametry alarmu   
Ad Alarm różnicy temperatury 0,1..12 °C 5 
AE Opóźnienie zgłoszenia blokady palnika. 0=Bez opóźnienia; 1=30 sek.; 

2=60 sek. 3=90 sek. 
0…3 - 1 

AS Wybór sposobu alarmowania.  0=wizualnie; 1=wizualnie+akustycznie; 
2=wizialnie i akustycznie co 30sek.; 

0…2 - 1 

AL1 Tylko wersje –xx2xx . Alarm niskiej temperatury. Wskazuje wartość, 
poniżej której stan alarmowy jest włączony 

-50..AH1 °C -50 

AH1 Tylko wersje –xx2xx . Alarm wysokiej temperatury.  Wskazuje wartość, 
powyżej której stan alarmowy jest włączony.

AL1..99,9 °C 99,9

AL2 Tylko wersje –xx2xx . Alarm niskiej temperatury. Wskazuje wartość, 
poniżej której stan alarmowy jest włączony 

-50..AH2 °C -50 

AH2 Tylko wersje –xx2xx . Alarm wysokiej temperatury.  Wskazuje wartość, 
powyżej której stan alarmowy jest włączony.

AL2..99,9 °C 99,9

AL3 Tylko wersje –xx2xx . Alarm niskiej temperatury. Wskazuje wartość, 
poniżej której stan alarmowy jest włączony  

-50..AH3 °C -50 

AH3 Tylko wersje –xx2xx . Alarm wysokiej temperatury.  Wskazuje wartość, 
powyżej której stan alarmowy jest włączony. 

AL3..99,9 °C 99,9

AL4 Tylko wersje –xx2xx . Alarm niskiej temperatury. Wskazuje wartość, 
poniżej której stan alarmowy jest włączony 

-50..AH4 °C -50 

AH4 Tylko wersje –xx2xx . Alarm wysokiej temperatury.  Wskazuje wartość, 
powyżej której stan alarmowy jest włączony. 

AL4..99,9 °C 99,9

t Parametry regulatora czasowego   
t0 Tylko wersje –xx1xx / xx2xx. Maksymalny czas opóźnionego startu 

programu  0=funkcja opóźnionego startu wyłączona
0…6 h 0 

tr1 Tylko wersje –xx1xx / xx2xx. Sprawność systemu dla 1 strefy grzewczej 0,1…12 °C*h 3,0
tr2 Tylko wersje –xx1xx / xx2xx. Sprawność systemu dla 2 strefy grzewczej 0,1…12 °C*h 3,0
tr3 Tylko wersje –xx1xx / xx2xx. Sprawność systemu dla 3 strefy grzewczej 0,1…12 °C*h 3,0
tr4 Tylko wersje –xx1xx / xx2xx. Sprawność systemu dla 4 strefy grzewczej 0,1…12 °C*h 3,0

Pozostałe parametry 

H5 Wybór urządzenia (niemodyfikowalne) - - - 
H8 Częstotliwość wyświetlania strefy grzewczej 8…30 Sek. 8 
HE Wyjście wielofunkcyjne MFO. 0=alarm, styk N.O.; 1=alarm, styk N.C. 0…1 - 0 

HH Firmware (TYLKO ODCZYT)  - - - 
HL Blokada klawiatury. 0=NIE; 1=TAK 0…1 - 0 

LISTA PARAMETRÓW MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD MODELU

(*) Parametry z gwiazdką to parametry menu “UŻYTKOWNIKA”, pozostałe z menu 
“ADMINISTRATORA”. Aby zmodyfikować parametry administratora należy wprowadzić hasło 
(szczegóły w punktach 18 oraz 19 tej instrukcji). 

26. WYCISZANIE ALARMU
W przypadku włączenia alarmu urządzenie wyświetli komunikat alarmowy: “EE”, “En”, “E1”, ”E3”, ”E4”, “E8”, “Ht”, 
“Lt”, “Etc” jednocześnie zaświeci się ikona z diodą LED “ ” .  
Naciśnięcie dowolnego przycisku wycisza brzęczyk lub przekaźnik alarmowy (w zależności od modelu), ale stan 
alarmowy utrzymuje się do momentu usunięcia przyczyny powstania alarmu.
27. Wyświetlane komunikaty 

Kom.     Ikona Opis
EE  Pamięć EEprom uszkodzona, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie strumento 

– –:– –  Wolne miejsce w pamięci 
E1  Zwarcie czujnika termostatu wyświetlanej strefy grzewczej lub czujnik nie podlączony albo 

temperatura przekracza wartości graniczne urządzenia. Sprawdzić przewód czujnika

E3  Zwarcie czujnika dodatkowego (jeśli występuje) lub czujnik rozłączony albo temperatura 
przekracza wartości graniczne urządzenia. Sprawdzić przewody czujnika

E4  Zwarcie czujnika wilgotności, czujnik rozłączony albo temperatura przekracza wartości 
graniczne urządzenia. Sprawdzić przewód do czujnika (jeśli jest na wyposażeniu)

E8  Zwarcie czujnika zewnętrznego, czujnik jest rozłączony lub temperatura przekracza wartości 
graniczne urządzenia. Sprawdzić przewód czujnika (jeśli urządzenie go posiada). 

En  Błąd sieci. Patrz punkt “Połączenie sieciowe INFRANet 300MT” 
Ht  Alarm zbyt wysokiej temperatury w wyświetlanej strefie grzewczej. Sprawdź parametry: AH1, 

AH2, AH3, AH4. Gdy temperatura wróci do normy, alarm się wyłączy.

Lt  Alarm zbyt niskiej temperatury w wyświetlanej strefie grzewczej. Sprawdź parametry: AL1, AL2, 
AL3, AL4. Gdy temperatura wróci do normy, alarm się wyłączy.

nont  Błąd sieci. Patrz dodatek: “Podłączenie sieciowe INFRANet 300MT” 
Loc  Klawiatura zablokowana patrz punkt 6 
Etc  Błąd zegara. Ustawić aktualny czas.

PrOn  Trwa wydruk danych 
EPF  Błąd drukowanego pliku; drukarka rejestratora danych nie jest gotowa lub nie jest podłączona. 

Sprawdź status drukarki oraz kabel łączący. Wyświetlacz pokazuje komunikat: “EPF” przez 
30sek., następnie wyświetli ponownie parametr “H0P”

EMM  Błąd zapisu w rejestratorze danych. Uruchomić urządzenie ponownie

OFF  Chronotermostat wyłączony (urządzenie jest zasilane, gdy jest wyłączone!) 

29. Przywracanie ustawień fabrycznych  
DZIĘKI FUNKCJI PRZYWRACANIA USTAWIEŃ MOŻNA ZRESETOWAĆ URZĄDZENIE DO 

USTAWIEŃ FABRYCZNYCH. FUNKCJA TA WYKASUJE WSZYSTKIE USTAWIENIA! 
Aby wyczyścić wszystkie wprowadzane ustawienia i przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia należy 
postępować wg poniższej instrukcji: 
• Odłączyć zasilanie; 

• Włączyć urządzenie ponownie przytrzymując jednocześnie strzałki do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu ”Hdb” ; 

• Wcisnąć enter aby wyświetlić wartość parametru  Hdb; 

• Za pomocą i  ustawić wartość na 1; 

aby zatwierdzić przywracanie ustawień fabrycznych  lub wcisnąć przycisk ESC       aby opuś-
cić procedurę przywracania ustawień fabrycznych
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