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1. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE STEROWNIKA.  

Jeśli sterownik jest zasilony napięciem 230V lecz wyłączony – na wyświetlaczu  widnieje napis „OFF”. Aby włączyć sterownik należy wcisnąć na 2 

sekundy przycisk        . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie, na wyświetlaczu pojawi się napis „Lrn” co oznacza, tryb wyszukiwania podłączonych 

urządzeń. (Warunkiem znalezienia urządzeń jest ich zasilenie napięciem 230V oraz odpowiednia konfiguracja komunikatora w urządzeniu - patrz. 

instrukcja urządzenia). Po rozpoznaniu urządzeń sterowni przechodzi do trybu wyświetlania temperatury w pomieszczeniu. Jeśli występuje więcej 

niż jedna strefa cieplna, sterownik automatycznie przełącza wyświetlanie kolejnych stref co ok. 10 sekund pokazując aktualne temperatury na 

lewym wyświetlaczu zaś  numery stref na prawym. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij            na 2  sekundy.  Na wyświetlaczu pojawi się „OFF”.  

Uwaga: jeżeli temperatura dyżurna jest aktywna, to wyłączenie w tryb OFF spowoduje uruchomienie trybu temperatury dyżurnej - zapalona dioda     

2. NASTAWA TEMPERATURY. 

Aby zmienić nastawę temperatury w pomieszczeniu upewnij się że sterownik pokazuje temperaturę w żądanej strefie. 

 Następnie wciśnij               - na lewym wyświetlaczu pojawi wartość temp. obecnie zadanej a w lewym górnym rogu, mruga symbol      . 

Prawy wyświetlacz powinien wskazywać numer strefy, w której zmieniamy temperaturę. Aby zmienić wartość temp. użyj przycisków            lub 

Po wybraniu wartości zatwierdź Aby zatwierdzić wciskając          . 
 

UWAGA: Aby ustawić temperaturę dyżurną (nocną) należy posiadać dostęp do funkcji serwisowych. Nieodpowiednie ustawienie funkcji serwisowych może 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia (patrz instrukcja szczegółowa). 
 

3. NASTAWA AKTUALNEGO CZASU. 

Aby przełączyć tryb wyświetlania temperatury/ czasu wciśnij            . Na wyświetlaczu nastąpi zmiana rodzaju wyświetlania temperatury na czas 

zegarowy. Aby ustawić aktualny czas upewnij się że sterownik wyświetla czas (przy pierwszym włączeniu będzie to 00:00), następnie wciśnij i 

trzymaj            - teraz wciskając przycisk            lub            zmieniasz godziny lub minuty. Po zwolnieniu przycisku  uzyskujesz aktualną godzinę.  

Aby ustawić dzień tygodnia wciśnij i trzymaj            - teraz wciskając przycisk       zmieniasz dzień tygodnia co możesz zaobserwować przez 

zmieniające się żółte ikonki np.          . Po zwolnieniu przycisku  uzyskujesz aktualny dzień. 

4. PROGRAMOWANIE CZASU PRACY URZĄDZĘŃ. 

Urządzenia mogą pracować zgodnie z czasem pracy nastawionym w sterowniku. W zadanym okresie czasu urządzenia będą utrzymywały 

temperaturę dzienną SP - zapalona dioda     , a poza zadanym czasem pracy - temperaturę nocną rt – zapalona dioda     . Każda strefa cieplna 

posiada własny programator.  

 Aby rozpocząć programowanie - w trybie wyświetlania temperatury wybierz strefę cieplną którą zamierzasz programować. W tym celu użyj 

strzałek          lub      wymierając odpowiednia strefę (cyfra na prawym wyświetlaczu). Następnie wciśnij        , na wyświetlaczu powinien ukazać się 

aktualny czas. Następnie wciśnij         - jeżeli nie ma żadnych programów na wyświetlaczu zobaczysz --:-- , teraz należy ustawić godzinę rozpoczęcia 

pracy urządzeń. W tym celu wciskaj          i          aby zmienić godziny i minuty. Następnie sprawdź czy dioda     jest zapalona,  jeśli nie – wciśnij        . 

To zmienia podświetlenie     lub     . Jeśli program ma dotyczyć załączenia urządzeń ustaw zapaloną diodę     , jeśli wyłączenia ustaw zapaloną diodę  

Kolejnym krokiem jest ustawienie dnia lub bloku dni tygodnia, w których mają zostać załączone urządzenie w trybie dziennym. Aby zmienić dni 

wciskaj kolejny raz          wciśnięcie powoduje zmianę żółtych ikon         na kolejne lub uaktywnia blok   dni np. od 1-5 (od poniedziałku do piątku) 

Po tej czynności należy wcisnąć  aby zatwierdzić program.  Po zatwierdzeniu pojawiają się --:--. Teraz należy zaprogramować wyłączenie 

urządzeń (przełączenie do trybu nocnego - zapalona dioda    ) . Ustaw godziny, minuty oraz dzień lub blok dni wg potrzeb, sprawdź  czy - zapalona 

dioda       ,   zatwierdź          . jeżeli nie ma kolejnych programów na wyświetlaczu pojawi się --:--. Wtedy wciśnij krótko  aby wyjść z trybu 

programowania. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina a po 20 sekundach sterownik rozpocznie wyświetlać aktualne temperatury w 

strefach. 

Aby usunąć program na leży wejść w tryb programowania jw i mając wyświetlaną godzinę załączenia lub wyłączenia przytrzymać przycisk         przez 

min. 3 sekundy. To spowoduje wykasowanie danego programu. Aby wyjść wciśnij . 

 

5. FUNKCJA SPECJALNA OVERRIDE – WYMUSZENIE  CZASOWEGO ZAŁĄCZENIA URZĄDZEŃ. 

Funkcja ma na celu pominięcie funkcji programatora i niezależnie od stanu włączenie trybu dziennego na określony czas. 

Aby uruchomić tę funkcję wciśnij   na wyświetlaczu zobaczysz „Et” następnie wciskaj         lub         aby na wyświetlaczu odnaleźć „Or”  następnie 

wybierz         na wyświetlaczy pojawi się „dd:HH” – wciśnij        aby wprowadzić ilość godzin na którą chcesz załączyć urządzenia. Na wyświetlaczu 

pojawi się 00:00 wciśnij        tyle razy na ile godzin mają pozostać załączone urządzenia. Po zatwierdzeniu        na wyświetlaczu pojawi się napis 

„Or”  i zacznie pulsować dioda       . Aby wyjść do wyświetlania temperatury wciśnij     . Po aktywacji tej funkcji urządzenia będą pracowały 

niezależnie od programu tyle godzin ile zostało wskazane w powyższej procedurze. Aby wyłączyć tę funkcję należy postępować jak powyżej z tym 

że w chwili pojawienia się na wyświetlaczu 00:00 należy zatwierdzić          zerową wartość wymuszenia pracy. 
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6. WŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH STREF CIEPLNYCH. 

Istnieje możliwość wyłączenia całej strefy cieplnej poprzez wciśnięcie przycisku  Aktywna strefa sygnalizowana jest przez podświetlone 

diody  oraz . Załączenie ponowne strefy odbywa się poprzez ponowne wciśnięcie               . 

7. SYGNALIZACJA PRACY I BLOKADY URZĄDZEŃ. 

Sygnalizacja pracy urządzenia odbywa się przy pomocy zapalonej diody .  

Blokada palnika sygnalizowana jest przy pomocy diody  . Jeżeli palnik urządzenia jest w stanie awarii (blokady) wówczas dioda     jest 

zapalona a na wyświetlaczu pojawia się nr urządzenia poprzedzony literą „b” (ang. burner) np. „b 00” „b 01”  itd.  

Aby zresetować urządzenie wciśnij przycisk          , na wyświetlaczy pojawi się na moment napis „rSt” po czym urządzenie zostaje automatycznie 

zresetowane. 

8. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ. 

Istnieje możliwość wyłączenia konkretnego urządzenia. W tym celu wciśnij i trzymaj przez 5 sekund  przycisk         , na wyświetlaczu pojawi się 

numer pierwszego z listy urządzenia poprzedzony literą „b” (ang. burner) np. „b 00” „b 01”  itd. Aby wybrać nr urządzenia użyj przycisków           lub  

      , kiedy na wyświetlaczu pojawi się żądany numer użyj przycisku            aby je włączyć lub wyłączyć. O stanie urządzenia informuje nas dioda . 

Dioda zapalona urządzenie włączone. 

 

 

 

UWAGA: 

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych sterownik informuje wyświetlając odpowiednie kody o rodzaju problemu. Tabela kodów znajduje 

się w instrukcji szczegółowej.  

 


