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Prezentacja

 Menu główne

 Grzanie / Chłodzenie

 Programowanie
  Asystent
  Prog. Grzanie
  Prog. Chłodzenie
  Wyprzedzenie

 Nieobecność

 Zużycie

 Gorąca woda

 Parametry

  Język

  Data/godzina

  Ekran czuwania

  Blokowanie

  Strefa

  Wi-Fi

  Radio ZigBee

  Instrukcja

  Wersja programu

Budowa Menu

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Touche retour

Touche de validation / 
Accès au menu

Touche de sélection

Indicateur d’information
(En cas de piles faibles, 

les changer sous 3 semaines)
(Seulement Navilink 128)

Touche de sélection

Navilink 125/128: Przyciski

Przycisk wyboru

Przycisk wyboru Przycisk zatwierdzenia / 
Dostęp do menu

Przycisk powrót 
(Backspace)

Wskaźnik komunikatu o słabej 
baterii lub błędzie generatorze*

(w przypadku słabych baterii
wymienić je w ciągu 3 tygodni)

* Tylko Navilink 128
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1 - Stan WiFi ...

: ... Połączony z usługami Cozytouch;

: ... Połączony z WiFi, ale 
      niepołączony z usługami
      Cozytouch;

: ... Niepołączony z WiFi

2 - Dzień

3 - Godzina

4 - Temperatura zmierzona przez termostat

5 - Tekst informacyjny
(kod błędu / data końca nieobecności)
W przypadku kodu błędu zapisz numer 
i zasięgnij porady specjalisty w dziedzinie 
ogrzewania.

6 - Temperatura żądana

7 - Temperatura zewnętrzna 
(jeśli wybrano opcję)

8 - Tryb ...

: ... nieobecność;

: ... programowanie;

: ... odstępstwo (w trybie
      programowania): nastawiam
      temperaturę inną niż
      zaprogramowana, robię czasowe
      odstępstwo

9 - Czas trwania odstępstwa

10 - Oznaczenie okręgu:

• Off

Stop / Ochrona przed 
zamarzaniem

• Grzanie

Utrzymanie 
temperatury

Wzrost temperatury

• Chłodzenie*

Utrzymanie 
temperatury

Obniżenie 
temperatury

Navilink 125/128: Ekran

Mar

20.2
23.0

15:11 9°c

Retour le : 31.03.21

01:59

1

4

6

10

2 3 7

8

9

5

Wto

Powrót dnia

* Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Ouverture du réseau 
WiFi local

Suppression des 
informations de 
connexion WiFi
(SSID / Mot de passe)

Bouton WiFi

Ouverture du réseau 
Zigbee local

Suppression des 
informations de 
connexion Zigbee
(PanID / Routing)

Bouton Zigbee

Redémarrage

Bouton Reset

Retour aux paramètres par défaut
(Retour lumineux pour confirmation)

Retour en version usine

Interfejs Navilink: Przyciski

Przycisk WiFi

Przycisk Reset

Przycisk radiowy Zigbee

Włączenie lokalnego 
punktu dostępu WiFi

Reset

Otwarcie sieci
lokalnej Zigbee

Usunięcie informacji
o połączeniu WiFi 
(SSID / Hasło)

Powrót do ustawień domyślnych

(powrót podświetlony dla potwierdzenia)
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Interfejs Navilink: Kontrolki

Voyant Générateur

Cas particuliers

Voyant WiFi Voyant radio Zigbee

Clignottement : Fonction
point d’accès local activé

(Éteint) alimentation non établie
Communication avec le générateur intérrompue

Communication avec le générateur établie

Affichage continu : Fonction 
point d’accès local non activé

(Éteint) WiFi non activé

Perte de communication 
avec le thermostat

Connexion en cours avec
 votre box internet
Connecté à votre box internet, 
connexion en cours avec 
les services Cozytouch

Réseau disponible, en attente 
de l'appairage d'un thermostat

Identification du réseau

Réseau fonctionnel

Communication établie 
avec les services Cozytouch

Redémarrage et recherche 
d'un réseau 

Réseau ouvert pour 
l’ajout de nouveaux produits

Les trois voyants clignotent alternativement : 
mise à jour en cours; ne pas débrancher votre Interface Navilink

Au bout de 5 min sans activité, les voyants s’éteignent. 
Vous pourrez les rallumer en appuyant sur un bouton.

Lampka sygnalizacyjna WiFi Lampka sygnalizacyjna radiowa Zigbee

Lampka sygnalizacyjna Generatora

Szczególne przypadki

Stałe wyświetlenie: Funkcja lokalny punkt 
dostępu nie jest włączony

Miganie: Funkcja lokalny punkt 
dostępu włączony

(Wyłączony) WiFi nie jest włączone

Trwa łączenie z Twoim
routerem

Połączony z routerem, trwa łączenie 
z usługami
Cozytouch

Połączenie nawiązane z usługami 
Cozytouch

Ponowne uruchomienie
i wyszukanie sieci 

(Wyłączony) brak zasilania

3 lampki sygnalizacyjne migają na przemian: 
Aktualizacja w toku. Nie odłączaj interfejsu Navilink.

Przerwana komunikacja z generatorem

Nawiązana komunikacja z generatorem

Po 5 minutach nieaktywności lampki sygnalizacyjne gasną.
Możesz je ponownie włączyć, naciskając przycisk.

Utrata komunikacji 
z termostatem

Sieć otwarta dla dodawania 
nowych produktów

Sieć dostępna, w oczekiwaniu na 
parowanie termostatu

Identyfi kacja sieci

Sieć działa
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Przejście do menu

Parametry

W menu ustawień:

ustawienie:

• języka

• daty i godziny

• ekranu czuwania (podświetlenie poza manipulacjami)

• blokowania ekranu

przejście do:

• informacji o sieci WiFi

• informacji o sieci Zigbee

Odnalezienie interfejsu Navilink połączony z moim termostatem:

• lampka radiowa Zigbee miga przez 5 min.

Programmation

Absence

Chauffage / Froid

Consommations

Parametry

Gorąca woda

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).

Absence

Menu

Consommations

Programmation

Eau Chaude

Paramètres

Chauffage / FroidGrzanie / Chłodzenie

Menu

Gorąca woda

Parametry

Programowanie

Zużycie

Nieobecność

Mar

22.2
23.0

15:11 9°cWto
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Ustawienie grzania

Programmation

Absence

Chauffage / Froid

Consommations

Grzanie

Programowanie

Nieobecność

Stop
Działanie zabezpieczenia przed 
zamarzaniem.

Start / Grzanie
Włączenie grzania.

Chłodzenie
Włączenie chłodzenia.

Auto
Automatyczne przełączanie między 
grzaniem, chłodzeniem i ochroną przed 
zamarzaniem.

Chauffage

Marche

Mode
Basic

Grzanie

Start

Tryb
Basic

TrybBasic
Praca ze stałą temperaturą.

TrybProg
Praca zgodnie z programowaniem 
godzinowym.
Po pierwszym włączeniu 
zaprogramowanego trybu asystent 
programowania uruchamia się 
automatycznie.

Chauffage

Marche

Mode
Basic

Grzanie

Start

Tryb
Basic

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).

Ustawienia domyślne zaprogramowanego trybu: 
 Od 06:00 do 22:00 � 20,0°C;
 Od 22:00 do 06:00 � 19,0°C.



12

Nastawa temperatury

22.0

Mar

20.0
20.0

15:11 9°cWto

Mar

20.0
22.0

15:11 9°cWto

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Programowanie termostatu

Korzystanie z asystenta programowania

Programmation

Absence

Chauffage / Froid

Consommations

Programowanie

Grzanie / Chłodzenie

Nieobecność

Zużycie

Asystent pozwala wykonać programowania zgodnie z trybem życia (można go przeglądać i 
modyfi kować).

Programmation

Absence

Chauffage / Froid

Consommations

Asystent

Prog. Grzanie

Wyprzedzenie

Domyślnie, wyprzedzenie jest aktywne. Można wyłączyć je z 
menu programowania.

Przykład wyprzedzenia: 
aby uzyskać temperaturę 20°C o godz. 8:00, ogrzewanie włączy 
się przed 8:00, tak, aby 20°C zostało osiągnięte o 8:00.

Obniżenie temperatury w programie może być chwilowo 
zignorowane przez termostat w przypadku skrajnie niskiej 
temperatury zewnętrznej, aby zapewnić komfort i efektywność 
systemu.

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Modyfi kacja programu

Dodawanie nowego okresu do programu

Wybór czasu dodania okresu.

06:00 20.0

12:00 19.0

Ustawienie godziny rozpoczęcia.
06:00 20.0

09:00 20.0

Nastawa temperatury.
06:00 20.0

18.009:003

2

1

00:00

06:00 20.0

22:00

24:00

19.0

19.0

LundiPoniedziałek
00:00

06:00 20.0

22:00

24:00

19.0

19.0

VendrediPiątek
00:00

06:00 20.0

22:00 19.0

19.0

Vendredi

Modifier

Copier jour

Piątek

Zmień

Kopiuj dzień

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Zmiana godziny lub temperatury

Usunięcie okresu z programu

Wybór ikony .

Wybór okresu do usunięcia.
06:00 20.0

06:00 20.0

06:00 20.0
Wybór okresu do zmiany.

00:00

06:00 20.0

19.0

Wybór ikony .

07:00 20.0Ustawienie godziny rozpoczęcia.

07:00 22.0

19.0

Nastawa temperatury.4

3

2

1

2

1

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Kopiowanie programu

00:00

06:00 20.0

22:00

24:00

19.0

19.0

VendrediPiątek
00:00

06:00 20.0

22:00 19.0

19.0

Vendredi

Modifier

Copier jour

Piątek

Zmień

Kopiuj dzień

00:00

06:00 20.0

22:00 19.0

19.0

Vendredi

Modifier

Copier jour

Piątek

Zmień

Kopiuj dzień

Mar
Mer
Jeu

Sam
Ven

Dim

Valider

Pon

Wto Sob

Czw

Śro Ndz

Zatwierdź

Mar
Mer
Jeu

Sam
Ven

Dim

Valider

Pon

Wto Sob

Czw

Śro Ndz

Zatwierdź

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).

1

2

Wybór dni.

Wybór „Zatwierdź”.
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Nieobecność

Programmation

Absence

Chauffage / Froid

Consommations

Nieobecność

Programowanie

Zużycie

Gorąca woda

Ustawienie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz 
temperaturę w trakcie nieobecności.

Absence

Début

Avr , 22:00

15,0°C

Fin

Température

18

Mai , 22:0019

Nieobecność

Początek

Koniec

Temperatura

Maj

Kwi

Mar

15.0

15:11

Retour le 19 Mai

9°cWto

Powrót dnia 31.03.2021 r.

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).

W trakcie nieobecności data 
powrotu wyświetla się na 
ekranie głównym.
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Zużycie

Sterowanie gorącą wodą

Z menu można przejść do wyświetlenia szacowanego 
zużycia.

Programmation

Absence

Chauffage / Froid

Consommations

Gorąca woda

Zużycie

Parametry

Ustawienie gorącej wody na „BOOST”, „Start” lub „Stop”.

Eau Chaude

Boost

Arrêt

Marche

Gorąca woda

Start

Boost

Stop

Consommations

Chaud
par mois

Le mois en cours :

23 kWh

Le mois dernier :

134 kWh

Zużycie

Grzanie
miesięcznie

Bieżący miesiąc:

Ostatni miesiąc:

Funkcja „BOOST” umożliwia 
całkowite ogrzanie zbiornika 
gorącej wody.

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Połączenie produktu

Pobierz aplikację COZYTOUCH
Przejdź do App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację „COZYTOUCH”.

Utwórz konto / Zaloguj się
Utwórz konto lub zaloguj się, jeśli masz 
już konto, a następnie postępuj zgodnie z 
instrukcjami, aby połączyć Navilink 125 / 128.

Instalacja jest kompatybilna z usługami Cozytouch, jeżeli menu 
„ Wi-Fi” jest dostępne w menu „Parametry”.
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Dodanie wzmacniacza radiowego Zigbee

1

2

3

1

2

3

4 4

Installer le
répéteur

à mi distance entre
l’interface Navilink 

et le Thermostat
(voir notice

du répéteur)

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

> Paramètres
    > Radio Zigbee
        > Qualité signal

Parametry

Zamontuj
wzmacniacz

w połowie odległości 
między

interfejsem Navilink
i termostatem

(patrz instrukcja 
wzmacniacza)

Radio ZigBee
Jakość sygnału



�
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Charakterystyki ogólne

Prezentacja

Navilink 125 Navilink 128

Interfejs Termostat Interfejs Termostat

Zasilanie

230VAC / 

50-60Hz - 

1,25W

12VDC / 

50mA

230VAC / 

50-60Hz - 

1,25W

4xAAA (1,5V)

alkaliczne lub 

NiMh

Komunikacja
z generatorem Opentherm

Temperatura 
pracy 0°C / +40°C

Temperatura 
składowania -20°C / +60°C

Stopień ochrony
IP20

Instalacja wewnętrzna

Instalacja

 Klasa II: Zasilanie 230V

 Klasa III: W przypadku zasilania przez
          Opentherm

Poziom 
zanieczyszczenia 2 (zwykłe zanieczyszczenie środowiska)

Typ działania 1 (Regulacja temperatury wyjściowej wody generatora)

Częstotliwości 
radiowe

WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Zigbee 3.0: IEEE 802.15.4 2,4GHz

„Generator” oznacza pompę ciepła lub kocioł w 
zależności od instalacji.
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Zawartość opakowania

Support muralSmart interface

VisSerre-câble

Piles
(Navilink 128)

Navilink 125 / 128

Support
(Navilink 128)

Notices d’installation
et d’utilisation

Support
(Navilink 125)

Interfejs Navilink

Zacisk kablowy

Termostat Navilink 
125 / 128

Uchwyt ścienny
(Navilink 125)

Baterie
(Navilink 128)

Uchwyt ścienny
i półka

(Navilink 128)

Instrukcje instalacji
i użytkowania

Śruba

Wspornik mocowania 
interfejsu
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Interfejs Navilink: Przyciski

Ouverture du réseau 
WiFi local

Suppression des 
informations de 
connexion WiFi
(SSID / Mot de passe)

Bouton WiFi

Ouverture du réseau 
Zigbee local

Suppression des 
informations de 
connexion Zigbee
(PanID / Routing)

Bouton Zigbee

Redémarrage

Bouton Reset

Retour aux paramètres par défaut
(Retour lumineux pour confirmation)

Retour en version usine

Przycisk WiFi

Przycisk Reset

Przycisk radiowy Zigbee

Włączenie lokalnego 
punktu dostępu WiFi

Reset

Otwarcie sieci
lokalnej Zigbee

Usunięcie informacji
o połączeniu WiFi 
(SSID / Hasło)

Powrót do ustawień domyślnych
(powrót podświetlony dla potwierdzenia)

Powrót do wersji fabrycznej

Usunięcie informacji o 
Połączenie Zigbee
(PanID / Routing)
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Interfejs Navilink: lampki sygnalizacyjne

Voyant Générateur

Cas particuliers

Voyant WiFi Voyant radio Zigbee

Clignottement : Fonction
point d’accès local activé

(Éteint) alimentation non établie
Communication avec le générateur intérrompue

Communication avec le générateur établie

Affichage continu : Fonction 
point d’accès local non activé

(Éteint) WiFi non activé

Perte de communication 
avec le thermostat

Connexion en cours avec
 votre box internet
Connecté à votre box internet, 
connexion en cours avec 
les services Cozytouch

Réseau disponible, en attente 
de l'appairage d'un thermostat

Identification du réseau

Réseau fonctionnel

Communication établie 
avec les services Cozytouch

Redémarrage et recherche 
d'un réseau 

Réseau ouvert pour 
l’ajout de nouveaux produits

Les trois voyants clignotent alternativement : 
mise à jour en cours; ne pas débrancher votre Interface Navilink

Au bout de 5 min sans activité, les voyants s’éteignent. 
Vous pourrez les rallumer en appuyant sur un bouton.

Lampka sygnalizacyjna WiFi Lampka sygnalizacyjna radiowa Zigbee

Lampka sygnalizacyjna Generatora

Szczególne przypadki

Stałe wyświetlenie: Funkcja lokalny 
punkt dostępu nie jest włączony

Miganie: Funkcja lokalny punkt 
dostępu włączony

(Wyłączony) WiFi nie jest włączone

Trwa łączenie z Twoim routerem

Połączony z routerem, trwa łączenie 
z usługami Cozytouch

Połączenie nawiązane
z usługami Cozytouch

Ponowne uruchomienie
i wyszukanie sieci 

(Wyłączony) brak zasilania

3 lampki sygnalizacyjne migają na przemian: 
Aktualizacja w toku. Nie odłączaj interfejsu Navilink.

Przerwana komunikacja z generatorem

Nawiązana komunikacja z generatorem

Po 5 minutach nieaktywności lampki sygnalizacyjne gasną.
Możesz je ponownie włączyć, naciskając przycisk.

Utrata komunikacji 
z termostatem

Sieć otwarta dla dodawania 
nowych produktów

Sieć dostępna, w oczekiwaniu
na parowanie termostatu

Identyfi kacja sieci

Sieć działa
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Schemat instalacji

Zigbee

WiFi

Opentherm

4 x AAA
(Navilink 128)

12VDC
(Navilink 125)

Interfejs Navilink i termostat zostały wstępnie 
sparowane.
Jeśli termostaty i interfejsy zostały połączone, 
numery seryjne wstępnie sparowanego 
termostatu
i interfejsu następują jeden po drugim.
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Schemat elektryczny
Navilink 125

Interface

Générateur

Thermostat

OT

OT

N 1

2L

3
4
5
6

+12VDC

GND
OT
OT

Entrée thermostat 
(Z1 ou Z2)

WiFi*

Radio
Zigbee

230VAC

Protection par
disjoncteur 2A

ou
Alimentation sur le 

bornier de la chaudière

+12VDC

GND

Generator

Termostat

Zabezpieczenie za pomocą
wyłącznika samoczynnego 2A

lub
Zasilanie na

listwie zaciskowej kotła

Wejście termostatu
(Strefa 1 lub Strefa 2)

* Opcjonalne, konfi guracja przez aplikację Cozytouch
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Schemat elektryczny
Navilink 128

Interface

Générateur

Thermostat

OT

OT

N 1

2L

3
4
5
6

+12VDC

GND
OT
OT

Entrée thermostat 
(Z1 ou Z2)

WiFi*

3
4

+12VDC

GND

Radio
Zigbee

230VAC

Protection par
disjoncteur 2A

ou
Alimentation sur le 

bornier de la chaudière

Generator

Termostat

* Opcjonalne, konfi guracja przez aplikację Cozytouch

Zabezpieczenie za pomocą
wyłącznika samoczynnego 2A

lub
Zasilanie na

listwie zaciskowej kotła

Wejście termostatu
(Strefa 1 lub Strefa 2)
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Schemat elektryczny
Navilink 128 (niepodłączony)

Interface

Générateur

Thermostat

OT

OT

N 1

2L

3
4
5
6

+12VDC

GND
OT
OT

Entrée thermostat 
(Z1 ou Z2)

N 1

2L

3
4

+12VDC

GND

Radio
Zigbee

Generator

Termostat

Wejście termostatu
(Strefa 1 lub Strefa 2)
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Instalacja interfejsu Navilink

Przed rozpoczęciem wszelkich czynności 
sprawdzić, czy wszystkie zasilania 
elektryczne są odcięte.
Instalację elektryczną należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli kabel zasilający jest 
uszkodzony, jego wymianę należy 
zlecić producentowi, serwisowi 
posprzedażnemu lub specjalistom, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa.

Typ kabla:
- Sztywny o średnicy od 0,5 do 1,5 mm²

- Lub elastyczny o średnicy od 0,5 do 0,75 mm² ze

   sztywnymi końcówkami.

Max 6mm

3m maxi

30m maxi

6 mm maks.

3 m maks.

30 m maks.
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Otwieranie interfejsu Navilink

Montaż natynkowy lub w puszce podtynkowej



34

2 vis
(non fournis)

230V

OT12VDC* Uniquement Navilink 125

*

Montaż natynkowy

2 śruby
(brak w zestawie)

* Tylko Navilink 125
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2 vis
(non fournis)

230V

OT12VDC

* Uniquement Navilink 125

*

Montaż w puszce podtynkowej

2 śruby
(brak w zestawie)

* Tylko Navilink 125
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Zakończ montaż natynkowy i w puszce 
podtynkowej
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Montaż na wsporniku kotła

230V

OT12VDC

*

Aby ułatwić instalację, poprowadź kable przed 
zamontowaniem kotła.

* Tylko Navilink 125
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Instalacja termostatu Navilink

Termostat Navilink należy zamocować na odsłoniętej ściance 
działowej. Musi być łatwo dostępny.

Termostat Navilink 128 można zamontować bezpośrednio na płaskiej 
i poziomej powierzchni.

Przestrzegaj poniższych punktów:

• Nie montuj urządzenia w pobliżu kabli elektrycznych, silnych pól 
magnetycznych lub urządzeń takich jak komputery PC, telewizory, 
kuchenki mikrofalowe itp.

• Unikaj montażu w pobliżu dużych elementów metalowych lub 
elementów konstrukcyjnych zawierających gęstą metalową siatkę 
(na przykład szkło lub specjalny beton).

• Odległość między interfejsem a termostatem Navilink nie powinna 
przekraczać 30 m lub 2 pięter. W innym wypadku może być 
konieczne użycie jednego lub więcej wzmacniaczy.

• Nie montuj urządzenia w metalowej obudowie (pompa ciepła lub 
kocioł).

• Unikaj bezpośrednich źródeł ciepła (kominek, telewizor, płyta 
kuchenna, słońce) i miejsc, w których występuje przepływ 
chłodnego powietrza (wentylacja, drzwi).
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Otwieranie termostatu Navilink
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Navilink 125
Podłączenie
Typ kabla:

- Sztywny o średnicy od 0,5 do 1,5 mm²

- Lub elastyczny o średnicy od 0,5 do 0,75 mm² ze sztywnymi
   końcówkami.

Mocowanie do ściany
Zamocuj wspornik termostatu za pomocą 2 śrub (brak w zestawie).

Wspornik można zamocować bezpośrednio na ścianie lub
w puszce podtynkowej.
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UWAGA: w przypadku produktów 
zasilanych bateriami: ryzyko pożaru 
lub wybuchu w przypadku wymiany 
oryginalnych baterii na baterie 
niewłaściwego typu lub rozmiaru (przykład:
Alkaliczne > Litowe; AA (LR06) > AAA (LR03)).
Nie przechowuj baterii w miejscu o bardzo 
wysokiej temperaturze ani nie narażaj jej na 
działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza. 
Może to spowodować wybuch lub wyciek 
łatwopalnej cieczy lub gazu.

Navilink 128

4xAAA(1,5V) Alcaline ou NiMh
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Pierwsze włączenie
Aby zakończyć instalację, włącz ponownie zasilanie generatora
i interfejsu Navilink.

Przy pierwszej instalacji lampka radiowa Zigbee interfejsu Navilink 
miga na czerwono i pomarańczowo: interfejs Navilink oczekuje na 
wstępnie sparowany termostat.

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał

Przy pierwszym uruchomieniu termostat 
Navilink nawiązuje komunikację
z interfejsem Navilink, pokazuje jakość 
sygnału radiowego Zigbee oraz pozwala 
ustawić:

Język;

Datę i godzinę;

Typ nadajnika strefy.
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Konfi guracja

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).

 Menu EKSPERT

 Wyjdź

 Instalacja
  Kalibracja
  Typ nadajnika
  Dane systemowe
  Resetuj

 Grzanie
  Krzywa regulacji
  Maks. temp. otoczenia
  Próg w AUTO

 Chłodzenie
  Krzywa regulacji
  Min. temp. otoczenia
  Próg w AUTO

 Gorąca woda
 Radio ZigBee
  Kod ZigBee
  Połącz z siecią
  Find network
  Jakość sygnału
  Parametry

Dostęp do „Menu Ekspert”
Aby przejść do „Menu Ekspert”, wejdź w:

„Parametry” > „Wersja programu”

Następnie naciśnij 5 razy przycisk 



�
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Instalacja
Kalibracja
Pozwala skorygować temperaturę 
zmierzoną przez termostat.

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).

Typ nadajników
Ustaw typ nadajnika strefy.

 Resetuj
Domyślne wyjściowe ustawienia fabryczne 
mogą być przywrócone.

Twoje spersonalizowane ustawienia 
i harmonogramy zostaną wówczas 
utracone.

Etalonnage

Ajuster
la température

ambiante affichée

19,0°C

Kalibracja

Ustaw
wyświetloną

temperaturę otoczenia

Type d’émetteurs

Plancher

Radiateurs

Plafond
Ventilo-convect.

Typ nadajników

Podłoga

Grzejniki

Pułapy

Klimakonwektory

Réinitialiser

Revenir à
la configuration

de sortie d’usine ?

Non

 Resetuj

Nie

Powrót do
wyjściowych

ustawień fabrycznych?
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Grzanie / Chłodzenie
Krzywa regulacji
Smart Adapt

Nastawa temperatury wody na wylocie 
jest obliczana za pomocą algorytmu 
samodostosowującego się w oparciu
o różnicę między nastawą temperatury 
w pomieszczeniu a temperaturą
w pomieszczeniu.

Ten tryb działania zapewnia lepszy komfort 
termiczny.

Krzywa cieplna

•Grzanie

Krzywą grzania reguluje się za pomocą 
temperatury uruchomienia.

Wpisz temperatury „Wyjście 
o -10°C” i „Wyjście o 20°C” oraz 
„Wpływ otoczenia” zgodnie
z rozdziałem „Krzywa grzania” w instrukcji 
montażu generatora.

•Chłodzenie

Krzywą grzania reguluje się za pomocą 
temperatury uruchomienia.

Wpisz temperatury „Wyjście o 25°C” i 
„Wyjście o 35°C” oraz „Wpływ otoczenia” 
zgodnie z instrukcją „Zestaw chłodniczy”.

Chauffage

Loi de Régulation

Smart Adapt

Grzanie

Krzywa regulacji

Loi d’Eau Froid

Départ à 25°C

Départ à 35°C

20°C

16°C

Influence ambiance

50%

Krzywa chłodzenia

Wyjście o 25°C

Wyjście o 35°C

Wpływ otoczenia

Loi d’Eau Chauffage

Départ à -10°C

Départ à 20°C

40°C

20°C

Influence ambiance

50%

Krzywa cieplna

Wyjście o -10°C

Wyjście o 20°C

Wpływ otoczenia

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Maks. temp. otoczenia
Ustaw maksymalną temperaturę grzania 
regulowaną przez użytkownika.

Min. temp. otoczenia
Ustaw minimalną temperaturę chłodzenia 
regulowaną przez użytkownika.

Próg w AUTO
Gdy średnia temperatur zewnętrznych
z ostatnich 24 godzin:

- jest wyższa od temperatury ustawionej 
dla grzania: regulacja wyłącza grzanie
i odwrotnie

- jest niższa od temperatury ustawionej 
dla chłodzenia: regulacja wyłącza 
chłodzenie i odwrotnie.

Chauffage

Consigne d’ambiance
Maxi

35,0°C

Grzanie

Maks. nastawa
temperatury otoczenia

Froid

Consigne d’ambiance
Mini

10,0°C

Chłodzenie

Min. nastawa
temperatury otoczenia

Chauffage

En Auto,
seuil de température

extérieure
de basculement

24°C

Grzanie

W trybie Auto
próg temperatury

zewnętrznej
przełączania

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Gorąca woda
Udziela lub nie użytkownikowi dostępu do 
kontroli gorącej wody za pośrednictwem 
Navilink 125 / 128.

W przypadku instalacji z 2 strefami 
wyposażonymi w termostaty jeden 
z termostatów należy ustawić na 
„Nieaktywny”

Radio ZigBee
Kod ZigBee
Zawiera informacje niezbędne do 
sparowania termostatu Navilink w nowej 
sieci Zigbee.

W zależności od rodzaju urządzenia, 
z którym ma być powiązany interfejs 
Navilink, te informacje mogą być potrzebne.

Eau Chaude

Donner l’accès au
menu Eau Chaude

sur ce thermostat?

Actif

Gorąca woda

Aktywny

Udzielić dostępu
do menu gorącej wody
dla tego termostatu?

Code ZigBee

Install code
83FED3407A939723
A5C6B26916D50501

Mac adress
000B57FFFE648A83

Quitter

Kod ZigBee

Wyjdź

Kod instalacji

Mac adress

Code ZigBee

Install QR code

Suivant

Kod ZigBee

Dalej

Kod QR instalacji

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Połącz z siecią
Umożliwia ponowne wyszukanie znanej sieci Zigbee w przypadku 
braku komunikacji między termostatem a interfejsem Navilink.

• Po nawiązaniu komunikacji 
termostat działa normalnie.

Radio ZigBee

Echec de
communication

Réessayer

Radio ZigBee

Spróbuj ponownie

Błąd
komunikacji

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał

• Jeśli komunikacja nie 
zostanie nawiązana, 
termostat zaproponuje 
„Spróbuj ponownie” lub 
„Wyjdź”.

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Find network

Pozwala usunąć parametry Zigbee z termostatu Navilink
i spróbować połączyć się z nową siecią Zigbee

Aby połączyć się z nową siecią, należy 
otworzyć sieć interfejsu Navilink:

Naciśnij przycisk „Zigbee” interfejsu

Lampka radiowa Zigbee miga na 
pomarańczowo.

Wybierz „Dalej”: termostat spróbuje 
połączyć się z nową siecią Zigbee.

Radio ZigBee

La communication
doit être établie

Vérifier que le réseau
est ouvert sur

l’Interface Navilink !

Continuer

Radio ZigBee

Dalej

Komunikacja powinna 
być ustanowiona

Sprawdź, czy sieć
jest otwarta w

interfejsie Navilink

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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• Po nawiązaniu komunikacji 
termostat działa normalnie.

Jakość sygnału
Podaje na bieżąco jakość sygnału 
radiowego Zigbee między termostatem
a interfejsem Navilink.

W przypadku słabego sygnału możesz:

 Umieścić termostat Navilink 128 bliżej 
interfejsu Navilink;

 Użyj wzmacniacza Zigbee (dostępnego 
w katalogu serwisu posprzedażnego 
Atlantic), aby poprawić parametry sieci 
(strona 55).

Radio ZigBee

Echec de
communication

Réessayer

Radio ZigBee

Spróbuj ponownie

Błąd
komunikacji

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał

Parametry
Pokazuje status i informacje techniczne
o sieci Zigbee.

• Jeśli komunikacja nie 
zostanie nawiązana, 
termostat zaproponuje 
„Spróbuj ponownie” lub 
„Wyjdź”.

Niektóre parametry (lub menu) mogą się nie wyświetlać. 
Są one zależne od konfi guracji instalacji (w zależności od opcji).
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Główne błędy

Błąd Opis Proponowane działanie

G_xxxx Błąd generatora Patrz instrukcja generatora.

Err 3 Błąd pomiaru 
temperatury

Sprawdź jakość sygnału radiowego 
Zigbee i w razie potrzeby użyj 
wzmacniacza (patrz „Dodanie 
wzmacniacza radiowego Zigbee”, 
strona 55)
Zresetuj termostat 
(patrz „Resetuj”, strona 45).
Jeżeli błąd powtórzy się, wykonaj 
ponownie parowanie Zigbee (patrz 
„Resetowanie sieci Zigbee interfejsu”, 
strona 54).
Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktuj 
się z działem obsługi posprzedażnej.

Err 10 Błąd komunikacji 
między interfejsem 
Navilink a generatorem

Sprawdź okablowanie Opentherm.

Err 13 Błąd komunikacji 
między termostatem
a interfejsem Navilink

Sprawdź jakość sygnału Zigbee
i w razie potrzeby powtórz parowanie 
(patrz „Parowanie termostatu”, 
strona 53)

Err 15 Błąd daty / godziny Zresetuj interfejs (Reset).
Jeżeli błąd powtórzy się, skontaktuj się 
z działem obsługi posprzedażnej.

--- Termostat wyłączony, 
brak reakcji na 
naciśnięcie przycisku.

Sprawdź zasilanie termostatu (baterie) 
lub interfejsu (lampki sygnalizacyjne 
zapalają się po naciśnięciu przycisku).

Lampka radiowa Zigbee interfejsu 
Navilink miga na pomarańczowo 

/ czerwono
A

Termostat pokazuje
„Błąd komunikacji”

Sprawdź odległość między interfejsem 
Navilink a termostatem, spróbuj go 
przybliżyć.
Jeżeli błąd nadal będzie występuje, 
resetuj ponownie sieć (patrz 
„Resetowanie sieci Zigbee interfejsu”, 
strona 54)
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Sieć radiowa Zigbee

 Parowanie termostatu

1

2

3

4

Installer le
 thermostat

> Paramètres
    > Radio ZigBee
        > Trouver un réseau

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

Zamontuj
termostat

Parametry
Radio ZigBee

Find network

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał
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 Resetowanie sieci Zigbee interfejsu

2

1

3

4

> Paramètres
    > Radio ZigBee
        > Trouver un réseau
           � Continuer

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

Radio ZigBee

Echec de
communication

Vérifier que
l’Interface Navilink

est à portée !

Réessayer

� Quitter

�

Parametry

Find network
Dalej

Radio ZigBee

Spróbuj ponownie

Błąd
komunikacji

Sprawdź, czy
interfejs Navilink

znajduje się w zasięgu!

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał

Wyjdź

Radio ZigBee



55

 Dodanie wzmacniacza radiowego Zigbee

1

2

3

1

2

3

4 4

Installer le
répéteur

à mi distance entre
l’interface Navilink 

et le Thermostat
(voir notice

du répéteur)

Bienvenue !

Communication
radio établie

Signal excellent

Ok

> Paramètres
    > Radio Zigbee
        > Qualité signal

Parametry

Zamontuj
wzmacniacz

w połowie odległości 
między

interfejsem Navilink
i termostatem

(patrz instrukcja 
wzmacniacza)

Radio ZigBee
Jakość sygnału

Witamy!

Ok

Ustanowienie 
komunikacji radiowej

Doskonały sygnał
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Integracja z istniejącym Zigbee

Istniejąca sieć Zigbee musi być otwarta, aby 
zaakceptować nowe urządzenia.

1

2

3

� Quitter

Connexion de
l’Interface Navilink
au réseau Zigbee

Appairer le thermostat Navilink
(Voir ..)

Radio ZigBee

Echec de
communication

Vérifier que
l’Interface Navilink

est à portée !

Réessayer

�

Wyjdź

Interfejs Navilink 
połączony z istniejącą 

siecią Zigbee

Sparuj termostat Navilink
(patrz „Parowanie termostatu”, strona 53)

Radio ZigBee

Spróbuj ponownie

Błąd
komunikacji

Sprawdź, czy
interfejs Navilink

znajduje się w zasięgu!
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Urządzenie jest oznakowane tym symbolem. Oznacza on, że wszystkie urządzenia 
elektryczne i elektroniczne należy bezwzględnie oddzielać od odpadów gospodarstwa 
domowego.

Dla urządzeń tego rodzaju obowiązuje specjalny tryb utylizacji, stosowany w krajach 
Unii Europejskiej (*), Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Nie próbować demontować urządzenia samodzielnie. Może to mieć szkodliwe skutki 
dla zdrowia i środowiska.

Urządzenie po zakończeniu eksploatacji należy oddać do wyspecjalizowanego punktu 
odbioru i nie wolno usuwać go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego ani 
wywozić na wysypisko.

Więcej informacji można uzyskać u instalatora lub przedstawiciela producenta.

* W zależności od przepisów obowiązujących w każdym kraju członkowskim.

Koniec życia

Nie wrzucać baterii do ognia ani do gorącego 
piekarnika, nie zgniatać ani nie przecinać baterii, 
ponieważ może to spowodować wybuch.
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Data pierwszego uruchomienia:

Dane adresowe instalatora lub serwisu. 

Niniejsze urządzenie jest zgodne z:
- Z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/WE wg normy

EN 60335-1
- Dyrektywą EMC 2014/30/UE

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - 
FRANCE


