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Należy zachować niniejszą instrukcję do późniejszego użytku. 
PL 

 

 
 

Dziękujemy Państwu za zaufanie i wybór naszego produktu. 

Grzejnik łazienkowy, który Państwo nabyliście został poddany wielu próbom i testom w celu 

zapewnienia jakości, a tym samym Państwa satysfakcji. 
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Uwaga: bardzo 

gorąca 

powierzchnia 

Caution  hot 

surface 

Ostrzeżenie 

Uwaga: bardzo gorąca powierzchnia. UWAGA: Niektóre 

części niniejszego produktu mogą się nagrzać i 

spowodować oparzenia. Należy zwracać na to 

szczególną uwagę na dzieci i osoby potencjalnie 

narażone na niebezpieczeństwo. 
 

- Dzieci do lat 3 niebędące pod stałym nadzorem należy trzymać z dala 

od urządzenia. 

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą tylko włączać lub wyłączać 

urządzenie, pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone 

lub zainstalowane w normalnej pozycji i pod warunkiem, że dzieci 

te znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące 

korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały 

potencjalne zagrożenie. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny 

ani włączać, ani regulować czy też czyścić urządzenia, nie 

powinny też wykonywać jego konserwacji. 

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat 

i osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne czy umysłowe są 

ograniczone lub są one pozbawione doświadczenia lub wiedzy, 

jeśli nie znajdują się pod odpowiednim nadzorem lub nie zostały 

im przekazane instrukcje bezpiecznego zastosowania produktu lub 

nie są świadome ryzyka. Dzieci nie powinny bawić się 

urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie 

powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

- Niniejsze urządzenie powinno być podłączone do sieci przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on zostać 

wymieniony w celu uniknięcia zagrożenia przez producenta, jego 

serwis posprzedażowy lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

- Instrukcja dotycząca korzystania z tego produktu jest dostępna po 

zalogowaniu się na stronie producenta wskazanego w części gwarancyjnej 

niniejszej instrukcji. 
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- Przy pierwszym włączeniu, może pojawić się delikatny zapach 

związany ze śladami substancji wykorzystanych do produkcji 

urządzenia. 

- System zarządzania energią lub zrzucania obciążenia poprzez 

odcięcie zasilania jest niekompatybilny z naszymi urządzeniami. 

Pogarsza on działanie termostatu. 
 

 

 

Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania oraz ze względów 
bezpieczeństwa, nie należy przykrywać grzejnika. 

 

 
 
 
 

 

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych niniejszym symbol 

wraz z odpadami domowymi, lecz należy je składować osobno i 

poddawać recyklingowi. 

Zbiórkę i recykling po zakończeniu eksploatacji należy 

przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 

 
 

 

Montaż urządzenia na zbyt dużej wysokości spowoduje wzrost 

temperatury na wylocie powietrza (o około 10°C co 1000 m 

n.p.m.). 
 

 

Tabliczka znamionowa 

Znajduje się na prawym boku urządzenia. 
Kod handlowy i numer seryjny stanowią dane identyfikacyjne 
zakupionego urządzenia. W kontaktach z dystrybutorem 
należy podać kod handlowy i numer seryjny widniejący w 
części dotyczącej gwarancji niniejszej instrukcji. 

 

A Normy, oznaczenia jakości 
B Znak handlowy 
C Kod handlowy 
D Dane produkcyjne 
E Numer seryjny 
F Numer producenta 

Odradza się montaż urządzeń w układzie pionowym powyżej 
wysokości IOOO m n.p.m. (ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania). 
Zabrania się montażu urządzenia o konstrukcji pionowej w układzie 
poziomym i odwrotnie. Zabrania się korzystania z urządzenia w 
konfiguracji ruchomej, na stopach lub kółkach. 

PL 
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Montaż 

       KROK 1: PRZYGOTOWANIE MONTAŻU GRZEJNIKA  

Zasady montażu 
- Grzejnik łazienkowy jest przeznaczony do montażu w 
pomieszczeniu mieszkalnym. W każdym innym przypadku należy 
skontaktować się z dystrybutorem. 

- Montaż powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki i 
zgodne z normami obowiązującymi w kraju montażu (NFC 15100 
dla Francji). 

- Urządzenie powinno być zasilane napięciem jednofazowym 230V 50Hz. 
- W pomieszczeniach wilgotnych, takich jak: łazienki i kuchnie, 
należy zamontować skrzynkę przyłączeniową co najmniej 25 cm 
nad ziemią. 

Utrzymywać grzejnik łazienkowy z dala od prądów powietrza 
mogących zakłócić jego działanie (np.: pod wylotem centralnej 
wentylacji mechanicznej, itd.). 

Nie montować grzejnika pod stałym gniazdem 
elektrycznym. 

 

 

Należy przestrzegać minimalnych 

odstępów pomiędzy meblami a 

miejscem montażu grzejnika. 

Wymiar 1 
Bez urządzenia 
elektrycznego 

Wymiar 2 
Urządzenie elektryczne 

Klasa II-IPX4 

Wymiar 3 
Urządzenie 
elektryczne Klasa II 
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1 1. Przy użyciu śrubokręta 
płaskiego podnieść zaczep, 
uważając, aby go nie 
zdeformować. 

2. Podtrzymując zaczep w 
górze, popchnąć uchwyt 
mocujący w stronę dolnej 
części urządzenia, aby zwolnić 
górne zaczepy S2. Doradza się 
użycie rękawic ochronnych. 

 

 

 
S2 

3 Przechylić ramę mocującą 
wokół zaczepów dolnych S1. 

 

 

 

 

 

 
S1 

4 Wyjąć ramę mocującą. 

Zaleca się umieścić urządzenie płaską powierzchnią do dołu, zapobiegając 

możliwym zarysowaniom na panelu przednim urządzenia. 

 

PL KROK 2: ODBLOKOWANIE RAMY MOCUJĄCEJ GRZEJNIKA 
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1 Umieścić zaczep mocujący 
na podłożu i naprzeciw ściany. 
Określić punkty wiercenia 
otworów A. 

2 Unieść ramę mocującą, 
dostosowując ją do poziomu 
punktów wiercenia A, aby 
określić punkty wiercenia 
otworów B (ewentualnie 
można użyć poziomicy). 

 

 
 

 

 
 

 

Punkty wiercenia A określają 

położenie mocowań dolnych. 

Punkty wiercenia B określają 

położenie mocowań górnych. 

3 Wywiercić 4 otwory i umieścić w 

nich kołki. 

W przypadku szczególnego podparcia, 

użyć odpowiednich kołków (np. w 

przypadku płyt gipsowo-kartonowych). 

4 Umiejscowić i przykręcić 
ramę mocującą. 

KROK 3: MONTAŻ RAMY MOCUJĄCEJ 
NA ŚCIANIE 
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Zasady podłączenia do sieci 

- Urządzenie powinno być zasilane jednofazowym napięciem 230V 50Hz. 

- Zasilanie grzejnika powinno być podłączone bezpośrednio do sieci za 

wyłącznikiem i bez urządzeń pośrednich. 

- Przyłączenie do sieci powinno zostać wykonane z użyciem przewodu 

grzejnika łazienkowego za pośrednictwem skrzynki przyłączeniowej. W 

pomieszczeniach wilgotnych, takich jak: łazienki i kuchnie, montaż 

skrzynki przyłączeniowej powinien mieć miejsce co najmniej 25 cm od 

ziemi. 

- Zabrania się podłączania uziemienia. 

Nie należy podłączać przewodu sterującego 
(czarny przewód) do uziemienia. 

- Instalacja powinna być wyposażona w urządzenie odłączające 

wielobiegunowe o odległości rozwarcia styków co najmniej 3 mm 

(30mA). 

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on 

zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy 

lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby zapobiec 

zagrożeniu. 

- W przypadku korzystania z przewodu sterującego (czarny 

przewód) i jeżeli jest on chroniony przewodem różnicowym 30mA 

(np.: w łazience), należy chronić zasilanie przewodu sterującego 

na tym przewodzie różnicowym. 

- W przypadku korzystania z kontrolera obciążenia, należy wybrać 

kontroler obciążenia z wyjściem przewodu sterującego zamiast 

kontrolera obciążenia z wyjściem mocy wyjściowej, aby nie 

uszkodzić termostatu. 

KROK 4: PODŁĄCZENIE GRZEJNIKA 



8  

 Schemat podłączenia grzejnika 

-  Wyłączyć zasilanie i podłączyć przewody zgodnie z następującym 

schematem: 

 

 

- Istnieje możliwość podłączenia przewodu sterującego, o ile dom jest 

wyposażony w centralę programowania, urządzenie programujące lub 

regulator. 

W tym przypadku, w celu oceny poprawności transmisji poleceń 

programowania, należy sprawdzić następujące elementy w zależności 

od wybranego trybu (Komfort, Eco itd.): 
 

 KOMFORT 
 
 

 

ECO 
 

 
 

ROZMRAŻANIE ZATRZYMANIE 

OGRZEWANIA I 

ZRZUT 

OBCIĄŻENIA 

KOMFORT 

-I°C 

 

KOMFORT 

-2°C 
 

 

PRZEKAZY

WANY 

SYGNAŁ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

POMIAR 
POMIĘDZY 
PRZEWODEM 
PROWADZĄCYM 
A NEUTRALNYM 

O volt 23O -II5 Volt -II5 Volt 23O Volt 23O Volt 

 Volt ujemny ujemny podczas 3 s podczas 7 s 
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Umieścić pochylone 

urządzenie na 

zaczepach dolnych S1 

 
 
 
 
 
 
 

 
S1 

Obrócić urządzenie, 

unosząc ja, aby 

umieścić ja na 

zaczepach górnych S2. 

 
 

S2 

Opuścić urządzenie na 

uchwyt mocujący. 

Kliknięcie wskaże, że 
urządzenie zostało 
zamocowane i 
zatrzaśnięte. 

CLIC 

 

 
 

  KONSERWACJA  

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie od 
urządzenia. Aby utrzymać wydajność urządzenia należy dwa razy do 
roku przeprowadzać jego odpylanie. 

Nigdy nie używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników. 

KROK 5: ZABLOKOWANIE RAMY MOCUJĄCEJ 
GRZEJNIKA PL 

Aby zdjąć urządzenie z ramy mocującej, przy użyciu śrubokręta 
płaskiego popchnąć zaczep w stronę ściany. 
Unieść urządzenie przytrzymując zaczep śrubokrętem. Przechylić je do 
przodu i wyjąć z zaczepów dolnych S1. 
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Prezentacja 
Moduł sterujący 
Moduł sterujący jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz zapewniający wygodę i oszczędność. 

Umożliwia to regulację wszystkich funkcji grzejnika. 

Usunąć ochronną folię z tworzywa sztucznego umieszczoną na module sterowania. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

A Tryb czuwania 

B Uruchomienie / Ustawienia programowania wewnętrznego / Ustawienia daty i czasu 

C Tryby działania D Wskaźnik Eco 

E Wybór trybów F Ustawianie wartości G Ustawianie wartości 
 

Wyświetlacz 
 
Wskaźniki trybu i aktualna prędkość 

 

 
 
Aktywacja funkcji 
wykrywania 

Ustawienia programowania 
wewnętrznego 

Ustawienia daty i czasu 

Menu montera 

 

Wykrywanie Eco 

Wskaźnik poboru 

Blokada 

Ikona ogrzewania 

Wskaźnik programu 

 
 

Tryby ogrzewania  
Tryb Stosować ten tryb Strona 

 

 
 

Komfort Podczas swojej obecności w domu. 

(zalecana temperatura Komfortu wynosi 19°C). 

I3 

 

 

 

Eco W nocy i w razie krótkiej nieobecności (od 2 h do 48 h), 

zalecana temperatura Eco wynosi 15,5°C. 

14 

 

 
 

 

Rozmrażanie W razie nieobecności dłuższej niż 48 h lub w razie chęci 

utrzymania temperatury minimalnej. Temperatura Rozmrażania 
jest określona na około 7°C ±3°C i nie może zostać zmieniona. 

15 

 

 
 

 

Programowanie 
wewnętrzne 

W razie korzystania z programowania wewnętrznego. Dostępnych 

jest pięć programów zapisanych na grzejniku, których nie można 

zmodyfikować. 

15 

 

 
 

Programowanie 

centralne 

W razie korzystania z trybu wykonywania poleceń systemu 

programowania centralnego państwa instalacji. 

17 

C 
B 

D 

   E 

F 

A    G 
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Użytkowanie 
F 

PIERWSZE PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

WŁĄCZENIE / URUCHOMIENIE TRYBU CZUWANIA GRZEJNIKA 

Grzejnik działa w trybi Komfort ust. I9° C.    

Funkcja wykrywania Eco jest aktywowana. 

Temperatura Eco jest ustawiona na I5,5°C. 

Aby uruchomić tryb Eco, umieścić    

kursor pod , naciskając . 

Programowanie wewnętrzne działa następująco: 

Pon. Wt. na Pr2: obecność rano i wieczorem, 

Śro.  na Pr3: obecność rano, w południe i wieczorem 

Czw. Pt. na Pr2:  obecność rano i wieczorem 

Sob. Nie. na Pr1: obecność w ciągu dnia 
 

Aby korzystać z programowania wew. , ustawić datę i czas 
(strona 12) i umieścić kursor 
pod , naciskając . 

Aby włączyć grzejnik, nacisnąć

 . 

Aby ustawić tryb czuwania grzejnika, nacisnąć  . 
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Aby uzyskać dostęp do ustawień dnia i godziny, 

nacisnąć kilka razy 

aż do wyboru     . 

 

     
 

 

Na ekranie wyświetlają się litery HH. 

 

Aby zmienić czas, nacisnąć                                                           

 lub . 

Godzina miga. 

Nacisnąć ponownie 

lub , aby zmienić 

godzinę. 
Zaczekać 5 sekund, aby 
godzina została zatwierdzona 

automatycznie. 

Po ustawieniu godzin, 

można ustawić minuty, 

naciskając 

               Ustawić 

minuty,      

naciskając  

   lub . 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 
Zaczekać 5 sekund, 
aby minuta została 

zatwierdzona automatycznie. 

Po ustawieniu godzin i 

minut, można ustawić 

datę, naciskając 

 . 

 

     
 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 
Wyświetlają się litery na 

ekranie, można rozpocząć 

ustawienia daty. 
 

Aby zmienić dzień, nacisnąć 
 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 lub .  

Data miga.  

Nacisnąć ponownie  

lub aby zmienić  

dzień. 
Zaczekać 5 sekund, 

 aby data została 

 zatwierdzona automatycznie. 

 Wyświetlacz wróci do trybu 

 Zwykłego. 

USTAWIENIA DATY I GODZINY 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

PRACA W TRYBIE KOMFORT 
PL 

 

 

Ten tryb umożliwia uzyskanie żądanej temperatury otoczenia w 
pokoju podczas państwa obecności. 

Zalecana temperatura Komfortu wynosi I9°C. 
Temperatura w trybie Komfortu mieści się w zakresie pomiędzy 
I2,5°C a 28°C. 

Wskaźnik Eco umożliwia optymalizację ustawień (patrz 

rozdział WSKAŹNIK ECO - WSKAŹNIK POBORU). 
 

Aby uruchomić tryb Komfortu 

 nacisnąć kilkakrotnie        , 

aż kursor znajdzie się pod 

. 

 

     

 

 

Domyślnie, temperatura 

Komfortu wynosi I9°C. 

  JAK ZMIENIĆ TEMPERATURĘ KOMFORTU?  

Przed podjęciem wszelkich działań, nacisnąć 

jeden z przycisków, aby podświetlić ekran. 

Aby zmienić wyświetloną 

temperaturę, 

nacisnąć       

lub        . 

Temperatura 

miga. 
Nacisnąć ponownie

 lub        

aby zmienić 

temperaturę. 

 

     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
 

 

 

Zaczekać 5 sekund, 

aby temperatura 

została zatwierdzona. 

Lampka ogrzewania 

pojawi się na 

ekranie, 

jeżeli temperatura 

otoczenia jest niższa od 

wyświetlonej. 

I3 
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Stabilizacja temperatury w pomieszczeniu trwa 6 godzin. 

Jeżeli temperatura 
 

     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

w pomieszczeniu  

jest nieodpowiednia,  

nacisnąć  

          lub  

Temperatura miga. Im wyższa  
 temperatura wskazana 

Nacisnąć ponownie na ekranie, tym 

                        lub bardziej lampka 

aby dostosować 
temperaturę. 

wskaźnika Eco schodzi 

w dół (wskaźniki 
pomarańczowe i czerwone). 

 

Praca w tym trybie polega na obniżeniu temperatury zadanej w porównaniu z temperaturą 

komfortu. 

Zaleca się korzystanie z tego trybu w nocy lub podczas nieobecności od 2 do 48 godzin. 

 Maksymalna temperatura Eco wynosi 19°C. 

Przed pojęciem wszelkich działań, nacisnąć jeden z przycisków, aby oświetlić ekran. 

Aby zmienić temperaturę, 

wyświetloną, 

nacisnąć 

lub 

Temperatura miga. 

Nacisnąć ponownie 

lub , aby zmienić 

temperaturę. 

 

     

   

 

     

   

 
 
 
 

 
 
Zaczekać 5 sekund, aby 

temperatura ECO została 

zatwierdzona automatycznie. 

PRACA W TRYBIE ECO 

Aby uruchomić tryb 

razy             , 

, nacisnąć kilka 

aż kursor znajdzie się pod 

Domyślnie, temperatura ECO wynosi I5,5°C. 

JAK ZMIENIĆ TEMPERATURĘ ECO? 
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Zaleca się, aby korzystać z tego trybu, w razie nieobecności dłuższej niż 48 godzin lub w 

przypadku chęci utrzymania minimalnej temperatury w pomieszczeniu. 
 

Aby uruchomić tryb rozmrażania , nacisnąć 

kilkakrotnie , aby kursor znalazł się pod 

. 
 

Temperatura Rozmrażania jest 

ustawiona na 7°C (±3°C) i nie podlega 

zmianom. 

 

Przed wybraniem programowania, upewnić się, że na grzejniku ustawiono datę i czas (patrz rozdział 
Ustawienia daty i czasu). 

Można wybrać okresy działania trybu Komfort oraz ECO przy użyciu jednego z pięciu 
zarejestrowanych programów. 

Zapisano 5 programów: PR1, Pr2, PR3, Pr4, PR5, które nie są edytowalne. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ekran Komfort Ekran Eco  

F 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Temperatura Eco jest obowiązkowo niższa 

od  temperatury Komfortu (minimum 0,5° C) i 

ograniczona do maksimum I9° C. 

 
 

 

 

 

 

 
 

   Po podniesieniu temperatury Komfortu, 

temperatura ECO nie wzrośnie automatycznie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRACA W TRYBIE ROZMRAŻANIA 

PRACA W TRYBIE PROGRAMOWANIA WEWNĘTRZNEGO 
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Komfort od 5 :00 do 23 :00  

Pr1 jest zalecany w przypadku obecności w ciągu 

dnia, na przykład w weekendy 

 
 

Eco od 23:00 do 5:00 

 
Komfort od 17:00 

do 9:00 

 
Komfort od 17:00 d0 

23:00 
 

Pr2 jest zalecany w przypadku obecności rano i 

wieczorem 
 
 

Eco od 23:00 do 5:00 
 

Eco od 9:00 do 17:00 
 

 

Komfort od 5 H 

à 9 H 
12 H 

à 14 H 

17 H 

à 23 H 

 
Pr3 jest zalecany w przypadku obecności rano, w 

południe i wieczorem 

 
 

Eco od 23:00 

do 
5:00 

9:00 

do 
12:00 

12:00 

do 17:00 

 
 

 

Komfort od 

0:00 do 24 :00  
Pr4 ciągłe działanie trybu Komfort  

 
 
 
 

 
0:00 do 24:00 

 

 

  JAK WYBRAĆ PROGRAM DZIENNY?  
 

Aby ustawić programowanie wewnętrzne 

Nacisnąć kilkakrotnie , aż do 

wyświetlenia . 

 

     
 

 

 

 
W poniedziałek, program domyślny to Pr2 

 

Aby zachować program      

 
 

 

 

     

Pr2 na poniedziałki,  

nacisnąć , aby  

przejść do kolejnego dnia.  

  
We wtorek 

 program domyślny to Pr2 

 

Eco od 

Pr5 ciągłe działanie trybu Eco 
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  JAK AKTYWOWAĆ PROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE?  
 

Aby uruchomić tryb 
 

     
 

     

programowania wewnętrznego      ,     

nacisnąć kilkakrotnie   

aż kursor   

znajdzie się pod .   

  Kursory wybranego 

  trybu i bieżącej prędkości 

  wyświetlają się na ekranie. 

 

 

Grzejnik wykonuje polecenia centralnego systemu programowania państwa instalacji. 

Aby uruchomić tryb 

programowania centralnego, 

nacisnąć kilkakrotnie 

, aż kursor znajdzie się 

pod . 

 

     

 
 
 
 

 

 

     

 
 
 

 
Kursory wybranego 

trybu i bieżącej prędkości 

wyświetlają się na ekranie. 

W przypadku braku sterowania na przewodzie sterującym, urządzenie działa w trybie . 

Przechodząc z trybu  do , czas pracy awaryjnej wynosi 12 sekund. 

Polecenia Rozmrażania i Zrzucania obciążenia są priorytetowe dla       oraz . 

Postępować w ten sam sposób w przypadku każdego dnia tygodnia aż do niedzieli, albo 

zachowując wybrany program albo zmieniając go. 

Aby wyjść z ustawień programowania wewnętrznego, nacisnąć dwukrotnie 

kilka sekund. 

lub zaczekać 

 
 

 
 

Aby zmienić program 

poniedziałkowy, nacisnąć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 F 

 lub , aby   

przejść do żądanego programu    
 

  

 
Lu (poniedziałek) wyświetli  

 się przy żądanym programie. 

 Program miga. 

 Zaczekać 5 sekund, aby 

 żądany program został 

 zatwierdzony automatycznie. 

 

PRACA W TRYBIE PROGRAMOWANIA CENTRALNEGO 
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            Korzystanie z funkcji oszczędzania energii                   
 

Funkcja WYKRYWANIE ECO  wykrywa zmiany temperatur związane z otwieraniem 

i zamykaniem okien. 

W przypadku niewyłączenia grzejnika przy długotrwałym otwarciu okna, funkcja  
umożliwia złagodzenie tego efektu i uniknięcie niepotrzebnego ogrzewania. Grzejnik, jeżeli 

wykryje otwarte okno, przejdzie automatycznie do trybu Rozmrażania  (7°C), a także 

podniesie temperaturę nastawy, jeżeli wykryje zamknięcie okna (czas wykrywania jest zmienny). 

Grzejnik reaguje na otwarcie i zamknięcie okna w zależności 

od kilku zmiennych, w tym zwłaszcza: 

- temperatura żądana w pomieszczeniu, 

- temperatura zewnętrzna, 

- konfiguracja instalacji (umiejscowienie grzejnika względem okna). 

Wykrywając otwarcie lub zamknięcie okna, funkcja 

 umożliwia przyjęcie postawy przyjaznej środowisku: zapobieganie 

niepotrzebnemu ogrzewaniu podczas wietrzenia pomieszczenia, celem 

zapewnienia wygody i oszczędności. 

Odradzamy korzystanie z funkcji WYKRYWANIA ECO w korytarzach i 

pomieszczeniach znajdujących się w pobliżu drzwi wejściowych wychodzących lub w garażu. 

 

  JAK DEZAKTYWOWAĆ / AKTYWOWAĆ TĘ FUNKCJĘ?  

Przed podjęciem działania, nacisnąć jeden z przycisków  ,aby podświetlić ekran. 

Aby uzyskać dostęp do funkcji , naciskać , aż do wyboru . 

 

Aby wyłączyć  , przejść 

do funkcji, naciskając                          

aż do wyboru .             

Wybrać NON, naciskając 

 

lub 

 

     

 
 
 

 

Zaczekać 5 sekund:  
zniknie. 
Funkcja została 
zdezaktywowana. 

Jeżeli funkcja nie odpowiada państwa potrzebom, można ręcznie zatrzymać ogrzewanie 

przez naciśnięcie po otwarciu okna. 

 

Aby ponownie aktywować funkcję, postępować w ten sam sposób, wybierając „OUI” przy użyciu 

przycisku lub . 

WYKRYWANIE ECO 

WYKRYWANIE OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA OKNA 

Najbardziej optymalna lokalizacja 
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WSKAZNIK ECO 

WSKAZNIK POBORU PL 

 
 

 

Konsumpcja grzejnika elektrycznego zależy, między innymi, od żądanej temperatury. 

Temperatura zalecana przez władze publiczne wynosi 19°C w trybie     (15,5°C w trybie 

). Funkcja "Wskaźnik Eco" umożliwia zorientowanie się względem temperatury 

zalecanej. 

Dlatego też, w zależności od wymaganej temperatury: 

- Jeżeli kursor na ekranie znajdzie się przy drugim pomarańczowym lub 

czerwonym piktogramie, należy obniżyć znacząco żądaną temperaturę. 

- Jeżeli kursor znajduje się na ekranie przy pierwszym pomarańczowym 

piktogramie, należy nieznacznie obniżyć żądaną temperaturę. 

- Jeżeli kursor znajduje się na ekranie przy zielonym piktogramie, żądana 

temperatura mieści się w zalecanym zakresie. 
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  BLOKOWANIE / ODBLOKOWANIE ELEMENTÓW STEROWANIA  

Aby uniknąć wszelkich przedwczesnych manipulacji na module sterowania, zalecamy jego 

zablokowanie. Przyciski   i  pozostają aktywne. 

Przed podjęciem działania, nacisnąć jeden z przycisków, aby podświetlić ekran 
 

Aby zablokować elementy 

sterowania, przytrzymać 

jednocześnie przez kilka 

sekund i 

 

 
 

 

 

wyświetli się na ekranie. 

Zmiana ustawień jest 

niemożliwa (poza włączaniem 

i wyłączaniem). 

 

 

Ustawienia zaawansowane 
 

 

Państwa urządzenie umożliwia zapis temperatury maks., która nie zostanie przekroczona podczas 

pracy w trycie  . Temperatura maks. mieści się w zakresie pomiędzy 19°C a 28°C. 

Przed podjęciem działania, nacisnąć jeden z przycisków, aby podświetlić ekran. 
 

Aby zapisać temperaturę 

maks., przytrzymać 

jednocześnie przez kilka 

sekund i 
 
Aż wyświetli się komunikat 
„t° MAX 28°C”. 

 

     
 

 
 

 

Nastawić temperaturę maks., 

naciskając 

lub . 

Zaczekać 5 sekund, aż 

temperatura maks. zostanie 

zatwierdzona automatycznie. 

 

Aby wyjść z tej funkcji, 
 

     Wyświetlacz powróci do trybu 

przytrzymać jednocześnie    bieżącego. 

przez kilka sekund 

 

  

i  zaczekać   

minutę.   

 
 

 
 

Aby odblokować elementy sterowania, 

przytrzymać jednocześnie przez kilka sekund 

i . 

 

 

 
 
 

Zmiana ustawień jest możliwa. 

 

Jeżeli zapisano osobisty kod dostępu, należy go wprowadzić celem uzyskania dostępu do ustawień 
zaawansowanych (patrz „ZAPIS KODU DSOTĘPU”). 

ZAPIS TEMPERATURY MAKS. 
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REGULOWANIE TEMPERATURY 
PL 

 

 

Po kilku godzinach ogrzewania, możliwe jest ustawienie w pomieszczeniu temperatury odmiennej 
od wyświetlonej na grzejniku, w zależności od konfiguracji. W takim przypadku można 
skalibrować termostat urządzenia. 
Wartość kalibracji mieści się w zakresie od -2°C do +2°C Przykład: jeżeli temperatura otoczenia 
wynosi 2O°C, a temperatura wyświetlana na grzejniku to I8°C, należy dodać 2°. 

Przed podjęciem działania, nacisnąć jeden z przycisków, aby podświetlić ekran 
 

Aby nastawić temperaturę, 

przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund 

i . 

Przytrzymać ,aż 

wyświetli się komunikat „t° 

OFFSET”. 

 

     

 
 

 

Ustawić różnicę 

temperatury, naciskając 

lub . 

Zaczekać 5 sekund, aż 

temperatura zostanie 

zatwierdzona 

automatycznie. 

 

Aby wyjść z tej funkcji,      
 

 
 

   
 

 

 

przytrzymać jednocześnie Wyświetlacz wraca do trybu 

przez kilka sekund  bieżącego. 

i .  

 

  BLOKADA USTAWIEŃ  

Istnieje możliwość zablokowania ustawień grzejnika, a tym samym sprawienia, że ustawienia 
zmiany trybów i menu operacyjne będą niedostępne. Uruchomienie / tryb czuwania, regulacja 
temperatury zadanej, blokada sterowania i ustawienia zaawansowane pozostaną dostępne.  

Przed podjęciem działania, nacisnąć jeden z przycisków, aby podświetlić ekran. 

Aby zablokować ustawienia, 

przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund  

i 

. 
Przytrzymać aż 

wyświetli się komunikat „br 

non”. 

 

     
 

 
 
 
 
 
 

 

Nacisnąć lub 

, aby wybrać OUI. 

Zaczekać 5 sekund. 

Aby wyjść z tej funkcji, 

przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund 

i . Ustawienia 
zostaną zamrożone 

(nastawiona temperatura 

trybu bieżącego wciąż 

podlega zmianom). 

Aby dezaktywować tę funkcję, 

przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund 

i . 
Przytrzymać aż 

wyświetli się komunikat „br 

oui”. 

 

     
 

 
 
 
 
 

 

Nacisnąć lub 

, aby wybrać 

NON. 

Zaczekać 5 sekund. 

Aby wyjść z tej funkcji, 

przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund  

i  . Można dokonać 

zmian w ustawieniach. 



22 
 

 
 

  ZAPIS KODU DOSTĘPU  
Istnieje możliwość zapisu osobistego kod dostępu do ustawień zaawansowanych celem kontrolowania 

dostępu do funkcji: „Zapis temperatury maksymalnej”, „Regulacja temperatury”, „Blokada ustawień.” 
Przed podjęciem działania, nacisnąć jeden z przycisków, aby podświetlić ekran. 

Aby zapisać kod dostępu,    
przytrzymać jednocześnie 
przez kilka sekund 

                    oraz . 
Przytrzymać , aż 
wyświetli się komunikat 
„CP non”. 

 

     
 

 
 
 
 

 

Nacisnąć  lub                                          
aby wprowadzić kod. Po 

wprowadzeniu kodu, 
zaczekać 5 sekund. Aby wyjść 

z tej funkcji, przytrzymać 
jednocześnie przez kilka 

sekund  i 
Dostęp do ustawień 

zaawansowanych został 

zakodowany. 

Proszę wpisać tutaj osobisty kod dostępu       
 

Aby uzyskać dostęp do 
ustawień zaawansowanych, 
przytrzymać jednocześnie 
przez kilka sekund 

i
 

. 

     

 

Nacisnąć          lub 

, aby wprowadzić kod. 
Zaczekać 5 sekund. Dostęp 

do ustawień zaawansowanych 
został udzielony. 

Aby dezaktywować kod 
dostępu, wrócić do ustawień 
zaawansowanych, 
przytrzymując jednocześnie 

przez kilka sekund  i  . 

Wprowadzić kod. Zaczekać 
5 sekund. Przytrzymać, aż 

wyświetli się 
komunikat „CP” i 
państwa kod. 

 

     
 

 
 
 
 

 

Nacisnąć               lub 
Aż wyświetli się „non” 
(między 000 a 999). Zaczekać 
5 sekund. Aby wyjść z 
funkcji, przytrzymać 
jednocześnie przez kilka 

sekund  i . Dostęp do 

ustawień zaawansowanych nie 
jest już zakodowany. 

  POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH  

Urządzenie umożliwia powrót do ustawień fabrycznych  19°C, 15.5° C, początkowe 

programowanie wewnętrzne,  oraz  aktywowane). 
Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, nacisnąć przyciski , aby podświetlić ekran. 

 

Przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund 

i . Przytrzymać                

aż wyświetli się komunikat 

„ru non”. 

 

 

 

 

Nacisnąć lub 
, aby wybrać OUI 

Zaczekać 5 sekund. 

 

Na ekranie wyświetla się 

wszystkie opcje. 

 

 
 
 

 

Aby opuścić tę funkcję, 
przytrzymać jednocześnie 

przez kilka sekund  i 
, lub zaczekać minutę. 

Grzejnik powróci do 
pierwotnego stanu 
funkcjonowania. 
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ZRZUCENIE OBCIĄŻENIA 
PL 

 

 

Nasze urządzenia są kompatybilne z różnymi systemami zrzucania obciążenia. Nie należy używać 
systemów kontroli obciążenia pracujących w oparciu o odcięcie zasilania sieciowego, ponieważ 
systemy takie są niekompatybilne z naszymi urządzeniami. Powtarzające się i przedwczesne 
przypadki odcięcia zasilania elektrycznego mogą spowodować zużycie i pogorszenie stanu kart 
elektronicznych, które nie będą objęte gwarancją producenta. W okresach wyłączania obciążenia 
grzejnik wyświetla komunikat „dEL”. Następnie powraca do swojego pierwotnego stanu 
roboczego. 

 
 
 
 
 
 

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
 

NAPOTKANY PROBLEM KONIECZNE SPRAWDZENIA 

Miga ikona 

ogrzewania 

Czujnik jest odłączony od zasilania lub nie działa. Skontaktować się z 

monterem. 

Grzejnik łazienkowy 

nie ogrzewa. 

Upewnić się, że wyłączniki instalacji nie są załączone. 

Upewnić się, że tryb  jest aktywny. 
Jeżeli urządzenie działa w trybie programowania, upewnić się, że 
programator działa w trybie . Jeżeli grzejnik wyświetla komunikat 
„dEL”, sprawdzić kontroler obciążenia. Sprawdzić temperaturę w 
pomieszczeniu: jeżeli jest zbyt wysoka, ikona ogrzewania nie świeci 
się: grzejnik nie grzeje. 

Grzejnik łazienkowy 

ogrzewa bez przerwy. 

Upewnić się, że grzejnik nie znajduje się w prądzie powietrza (w 

pobliżu otwartych drzwi, wylotu powietrza przez przewód pokrywy 

do tylnej części jednostki) lub regulacji temperatury nie 

zadośćuczynić. 

Problem może dotyczyć sieci elektrycznej. W razie problemów 

(blokada termostatu...), odciąć zasilanie grzejnika (bezpiecznik, 

wyłącznik) na około 1O minut, a następnie włączyć go ponownie. 

Jeżeli zjawisko powtarza się często, należy sprawdzić zasilanie u 

dystrybutora energii lub z pomocą elektryka. 

Grzejnik łazienkowy 

nie ogrzewa 

wystarczająco. 

Zwiększyć temperaturę zadaną Komfortu. 

Jeżeli ustawienia są maksymalne, należy przeprowadzić następujące 
sprawdzenia: 

- Sprawdzić, czy istnieje inny tryb ogrzewania w pomieszczeniu. 

- Upewnić się, że grzejnik ogrzewa tylko dane pomieszczenie (drzwi 
są zamknięte). 

- Sprawdzić napięcie zasilające grzejnik. 

- Sprawdzić, czy moc grzejnika jest dostosowana do wielkości pokoju 

(zalecamy średnio 100 W / m2 przy wysokości stropu 2,50 m lub 40W 

/ m3). 
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NAPOTKANY PROBLEM KONIECZNE SPRAWDZENIA 

Ślady smug pojawiły 

się na ścianie dookoła 

grzejnika. 

Zanieczyszczenia są związane z niską jakością powietrza. W tym 

przypadku należy upewnić się co do właściwej wentylacji 

pomieszczenia (wentylacja, wlot powietrza, itd.) i unikać palenia 

tytoniu w pomieszczeniu. Takie ślady nie stanowią uzasadnienia 

dla wymiany gwarancyjnej urządzenia. 

Na ekranie wyświetla 

się ikona ogrzewania, 

gdy urządzenie działa 

w trybie Eco. 

Takie działanie jest normalne. Urządzenie może ogrzewać w 

sposób taki sposób, aby utrzymać temperaturę Eco. 

Powierzchnia 

grzejnika jest bardzo 

rozgrzana. 

To normalne, że urządzenie jest gorące podczas użytkowania, 

maksymalna temperatura powierzchni tury jest ograniczona zgodnie 

z normą NF Wydajność Elektryczna. Jednakże, jeżeli urządzenie jest 

zawsze zbyt rozgrzane, sprawdzić, czy urządzenie jest 

przystosowane do powierzchni pomieszczenia (zalecamy Ci 100 W / 

m2 przy wysokości stropu 2,50 m lub 40W / m3) oraz że urządzenie 

nie znajduje się w strumieniu powietrza zakłócającego jego 

regulację. 

Brak dostępu do 

ustawień 

zaawansowanych. 

Jeżeli wyświetla się, zapisano wcześniej osobisty kod 

dostępu, należy go wprowadzić (patrz „ZAPIS KODU DOSTĘPU”). 

W przypadku utraty kodu, wprowadzić „O8I”, zaczekać 5 sekund, 

nacisnąć , aż wyświetli się komunikat „CP” wraz z państwa 

kodem dostępu. 

W przypadku urządzeń wyposażonych w system programowania lub sterowania poprzez przewód 
sterujący: 

Urządzenie nie wykonuje 

poleceń programowania 

zewnętrznego. 

Upewnić się co do prawidłowego funkcjonowania centrali 

programowania (odnieść się do jej instrukcji obsługi). Upewnić 

się, że przewód sterujący jest podłączony do instalacji. 

Upewnić się, że urządzenie działa w trybie programowania i, że 

„centralny” program zewnętrzny jest przypisany do wybranego 

dnia tygodnia. 

 

 

Jeżeli nie udało się rozwiązać problemu, należy 
skontaktować się ze specjalistą, posiadając dane z 
tabliczki znamionowej: kod handlowy oraz numer seryjny 
znajdujące się na płytce znamionowej (kod handlowy (C), 
numer seryjny (E), zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu 
i zdobyć informację na temat systemu programowania. 

 

 



GWARANCJA

 RODZAJ URZĄDZENIA :  ...............................................................................................

NR SERYJNY  : .............................................................................................................

ADRES INSTALACJI URZĄDZENIA : ..................................................................................
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   pieczątka Instalatora

www.atlantic-polska.pl

DOKUMENT, KTÓRY UŻYTKOWNIK POWINIEN ZATRZYMAĆ I PRZEDSTAWIĆ TYLKO W 
PRZYPADKU REKLAMACJI 

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty montażu lub zakupu i nie może przekroczyć 30 miesięcy od 
daty produkcji.
Atlantic zapewnia wymianę lub dostawę wadliwych części z wykluczeniem odszkodowań lub 
odsetek.
Koszty naprawy, przewozu i transportu ponosi użytkownik.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu, sieci zasilającej 
niezgodnej z obowiązującą normą EN 50160, niewłaściwego używania i nieprzestrzegania zaleceń 
niniejszej instrukcji.
Postanowienia niniejszych warunków gwarancji nie wykluczają uzyskania przez nabywcę gwarancji 
prawnych w odniesieniu do ukrytych wad i usterek, która obowiązuje we wszystkich przypadkach 
na warunkach określonych w art. 1641 Kodeksu Cywilnego.
Należy przedstawić niniejszy dokument wyłącznie w przypadku reklamacji, dystrybutorowi lub 
instalatorowi dołączając dowód zakupu.




