Grzejnik z konwekcją naturalną

Grzejnik promiennikowy

Instrukcja instalacji i użytkowania
Uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i
zachować do wglądu

OPRACOWANY, ZAPROJEKTOWANY I WYPRODUKOWANY W NASZYCH ZAKŁADACH WE FRANCJI

Niniejszy grzejnik jest kompatybilny z modułami komunikacyjnymi
Smart ECOcontrol®, które umożliwiają stworzenie systemu
interaktywnego

Odkryjcie wszystkie zalety grzejników
interaktywnych na

http://smart-ecocontrol.airelec.fr/
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Jakość z certyfikatem
Nasze urządzenia zostały opracowane, zaprojektowane i wyprodukowane w
naszych zakładach we Francji.

WSTĘP:
- Dziękujemy za zakup urządzenia grzewczego z systemem SMART ECOcontrol® firmy AIRELEC..
- Urządzenie zostało zaprojektowane, wykonane i dokładnie sprawdzone, aby zapewnić najwyższy
komfort użytkowania.
- Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Prosimy zachować tę instrukcję nawet po zakończeniu instalacji urządzenia.

Uważnie przeczytać instrukcję (*) instalacji i
użytkowania oraz poniższe zalecenia.

Bezpieczeństwo

Uwaga: gorąca
powierzchnia.
UWAGA - Niektóre elementy tego produktu mogą się mocno nagrzewać i przy dłuższym
kontakcie z powierzchnią ciała powodować poparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę w
obecności dzieci i osób słabszych.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby,
których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone lub nieposiadające
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy tylko wtedy, gdy osoba odpowiedzialna za ich
bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im
wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci pozostające bez
nadzoru.
- Nie należy zostawiać dzieci poniżej 3 roku życia bez stałego nadzoru w pobliżu grzejnika.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać lub wyłączać urządzenie pod warunkiem, że znajdują się
pod opieką dorosłych lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i
mają świadomość potencjalnych zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować oraz czyścić urządzenia ani też
wykonywać konserwacji.

WAŻNE :
NIE ZAKRYWAĆ.

- Jeżeli urządzenie zostanie zakryte istnieje niebezpieczeństwo przegrzania. Symbol obok
przypomina o tym zagrożeniu.
- Zabrania się zakrywania lub zatykania wlotów i wylotów powietrza ze względu na
niebezpieczeństwo wypadku lub uszkodzenia urządzenia (możliwość przegrzania urządzenia).

- Niczego nie wkładać do urządzenia.
- Podłączenie elektryczne urządzenia powinien wykonać wykwalifikowany instalator po uprzednim
wyłączeniu napięcia.
- Wszelkie czynności przy urządzeniu muszą być wykonywane po wyłączeniu napięcia i przez
wykwalifikowanego instalatora.
- Instalacja musi być wyposażona w
mechanizm odcięcia zasilania na
wszystkich
biegunach
z
minimalnym rozstawem styków 3
mm.
- Urządzenia nie należy instalować
bezpośrednio pod gniazdkiem
elektrycznym.
- Zachować minimalną odległość
urządzenia od podłogi, ścian,
mebli itp. (Rys. A).
- Instalacja zasilająca musi być
zabezpieczona
wyłącznikiem
różnicowo-prądowym o czułości
co najmniej 30 mA szczególnie
wtedy, gdy urządzenie będzie
znajdować się w pomieszczeniu z wanną lub prysznicem.

- Urządzenie może być instalowane w łazience w strefie 2 lub 3 (Rys. B).
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymianę należy zlecić specjaliście, aby uniknąć
niebezpieczeństwa.
- Nie instalować urządzenia w miejscach o dużym przewiewie, który może utrudnić regulację.
- Elektryczne urządzenie grzewcze przeznaczone jest do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach
mieszkalnych lub innych użytkowych.

Rys. B
Poza strefą
Strefa 3

Strefa 2
Strefa 3
Strefa 1

Strefa 0

* wysokość mierzona od dna wanny
Instalacja urządzeń
Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami norm obowiązujących w kraju instalacji.
(*) Niniejsza instrukcja została opracowana w trakcie produkcji urządzenia, zgodnie z
obowiązującymi w tym czasie normami.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji instalacji i obsługi w dowolnym momencie w celu
dostosowania jej do obowiązujących przepisów.

INSTALACJA I MOCOWANIE

MODEL ACTUA POZIOMY
Rozstaw
Wymiary urządzenia

Dł. urządzenia
Rozst.
A

Dł. urządzenia

Wys. urz.:
470

Rozst.
A

500 - 1250 W
Wys. urz. 470
1500 - 2000 W
Rys. C
Symbol
Moc (W)
Natężenie (A)
Rozstaw (mm)
Szer. urządzenia (mm)

A (mm)
Grubość (mm)
Wys. urządzenia (mm)

Masa (kg)

1 - Wypiąć wspornik mocujący ściskając i pociągając dwa występy, znajdujące się z tyłu urządzenia
(Ozn. 1 Rys. C - D - E).
2 - Przymocować wspornik mocujący do ściany za pomocą co najmniej 4 śrub (o średnicy 5,5 mm
maks.). Upewnić się czy uchwyt jest skierowany w dobrą stronę i czy jest na prawidłowej
wysokości (Rys. C - D - E).
3 - Ustawić urządzenie na dolnych zaczepach wspornika mocującego i wyprostować je aż do
zablokowania we wsporniku (Rys. C - D - E).

MODEL ACTUA NISKI
Rys. D
Wymiary urządzenia

Rozstaw

Ozn. 1

Wysokość

Szerokość

Symbol
Moc (W)
Natężenie (A)
Rozstaw (mm)
Szer. urządzenia (mm)
A (mm)
Grubość (mm)
Wys. urządzenia (mm)
Masa (kg)

MODEL ACTUA - POZIOMY
Rys. E

Wymiary urządzenia
Rozstaw
Ozn. 1

Wymiary
urządzenia

Rozstaw

500 i 1000 W

Długość urządzenia

Inne moce

Symbol
Moc (W)
Natężenie (A)
Rozstaw (mm)
Szer. urządzenia (mm)

A (mm)
Grubość (mm)
Wys. urządzenia (mm)

Masa (kg)

Rozstaw

GRZEJNIK INOVA (mm)
Wymiary urządzenia
Rozstaw

Wymiary urządzenia
Dł. urządzenia

Ozn. 1

Dł. urządzenia

Rys. F

Symbol
Moc (W)
Natężenie (A)
Rozstaw (mm)
Szer. urządzenia (mm)

A (mm)
Grubość (mm)
Wys. urządzenia (mm)

Masa (kg)

- Aby wykonać tę operację, należy zdjąć wspornik mocujący urządzenia za pomocą śrubokręta
odginając 2 występy (ozn. 1 Rys. F).
- Przymocować wspornik do ściany za pomocą co najmniej 4 śrub (Ø 5,5 mm maks.) upewniając się
czy wspornik jest skierowany w odpowiednią stronę i czy jest na odpowiedniej wysokości
(Rys. F).
- Ustawić urządzenie na dolnych zaczepach wspornika mocującego i wyprostować je aż do
zablokowania we wsporniku (Rys. F).

1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem urządzenia przeczytać uważnie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa.
- Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami norm obowiązujących w kraju instalacji
- Sprawdzić prawidłowe dokręcenie przewodów w naściennej puszce instalacyjnej.
Schemat podłączenia
Z PRZEWODEM STERUJĄCYM
Przewód urządzenia
N (niebieski lub siwy)
L (brązowy)
Przewód sterujący (czarny)

Sieć 230 V
Zero
Faza
Przewód sterujący (środkowy)

Puszka przyłączna

BEZ PRZEWODU STERUJĄCEGO
Przewód urządzenia
Sieć 230 V
N (niebieski lub siwy)
L (brązowy)
Przewód sterujący (czarny)

Zero
Faza

Puszka przyłączna

Przestrzegać kolejności podłączenia:
BRĄZOWY = FAZA, NIEBIESKI lub SIWY = ZERO, CZARNY = PRZEWÓD STERUJĄCY
Czarnego przewodu nie wolno w żadnym wypadku podłączać do zacisku uziemienia lub
przewodu ŻÓŁTO-ZIELONEGO.
Tryb

Przesyłany
sygnał

Mierzony
względem
przewodu
zerowego

Komfort
Eco
Dyżur
Wyłączenie
ogrzewania
Komf. -1°C
Komf. -2°C

INFORMACJA: Polecenia przesyłane
przewodem sterującym są sygnałami
napięciowymi przedstawionymi obok,
mierzonymi w stosunku do przewodu
zerowego.

SZYBKI START
- Włączenie / wyłączenie ogrzewania:

Nacisnąć

, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie.

- Ustawianie temperatury:

Aby ustawić temperaturę, należy nacisnąć + lub -.

- Wybór trybu ręcznego

Naciśnięcie przycisku
pozwala przejść z trybu
automatycznego (Smart
EcoControl® lub
zaprogramowane) na
sterowanie ręczne.

FUNKCJA

KOMFORT

EKONOMICZNY

DYŻUR

NACISNĄĆ

WYŚWIETLANIE

WYNIK

Tryb Komfort, w którym można
ustawić dowolną temperaturę.
Ten tryb zaleca się włączać w
przypadku nieobecności
nieprzekraczającej 24 godz.
Ten tryb zaleca się włączać w
przypadku nieobecności
przekraczającej 24 godz.

- Funkcja „Otwarte okno”

Nacisnąć
aż do wyświetlenia ikonki, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję „Otwarte okno”.

2. OBSŁUGA URZĄDZENIA
Programy
- predefiniowany (P1/P2/P3)
- personalizowany (P4/P5/P6)

Funkcja „Otwarte
okno”
Wskaźnik efektywności
nastawy temperatury

Kontrolka ogrzewania:
włączone/wyłączone

Przyciski
regulacji
temperatury

Kontrolka
ogrzewania

Wybór trybu ręcznego

Przycisk trybu automatycznego
Smart ECOcontrol

Miejsce na moduł programatora
Smart ECOcontrol (w opcji).

Przycisk Włącz/Wyłącz
ogrzewanie

Należy zdjąć folię ochronną z modułu sterowania.

2.1. - Włączenie / wyłączenie ogrzewania:

Nacisnąć

: włączy się ekran i zielona kontrolka.

Aby wyłączyć ogrzewanie nacisnąć
pomarańczowa kontrolka.

: wyłączy się ekran i zapali się

Urządzenie zapisuje ustawienia w pamięci nawet w przypadku wyłączenia zasilania.

Kontrolka ogrzewania:
Kontrolka
sygnalizuje włączenie ogrzewania. Gdy temperatura w pomieszczeniu
ustabilizuje się kontrolka będzie włączała się i wyłączała w zależności od temperatury.

2.2. - Regulacja temperatury komfortowej:
Nacisnąć
nastawy.

lub

, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę

Po uzyskaniu komfortowej dla siebie temperatury można ją
zapamiętać naciskając przycisk Smart ECOcontrol na 3 s.
Aby ustawić optymalną wartość temperatury należy poczekać
kilka godzin na ustabilizowanie się temperatury w zamkniętym
pomieszczeniu.

- Podczas ustawiania specjalny wskaźnik umożliwia kontrolowanie i
dostosowanie żądanej temperatury w zależności od wpływu na
zużycie energii (wskaźnik efektywności nastawy temperatury).
- To ustawienie jest dostępne w trybie KOMFORT (ręcznym lub
automatycznym).

2.3. Tryb ekonomiczny „ECO”:
- Naciskać przycisk
„ECO“.

aż wyświetli się tryb ekonomiczny

- Aby wyświetlić nastawę ECO nacisnąć na krótko przycisk
+ lub –.
- Aby zmienić temperaturę zadaną ECO:
- Naciskać
aż temperatura zadana ECO zacznie migać.
- Naciskać + lub –, aby zmienić wartość.
- Aby zapamiętać nacisnąć na 3 s. przycisk

.

W przypadku krótkiej nieobecności (mniej niż 24 godziny) zaleca się włączyć ten tryb, aby zapewnić
maksymalną oszczędność energii. Powoduje on obniżenie temperatury w pomieszczeniu o

3,5°C względem ustawionej temperatury KOMFORT.
Temperatury w trybie ECO nie można ustawić powyżej 19°C.

2.4. - Tryb Dyżur „HG”:
Naciskać przycisk

, aż wyświetli się tryb Dyżur „HG“.

Włączenie tego trybu zalecane jest w przypadku dłuższej
nieobecności (powyżej 24 godzin) dla maksymalnej oszczędności
energii. Umożliwia on utrzymanie w pomieszczeniu minimalnej
temperatury, chroniąc je przed mrozem.

2.5. - Przycisk „Smart ECOcontrol”
:
tryb automatyczny
Naciśnięcie przycisku pozwala uruchomić tryb automatyczny
według
indywidualnego
programu
ogrzewania
(programowanie zakresów Komfort i Eco) oraz preferencji
ustawień (ulubiona temperatura zadana, czujnik nieobecności,
otwartego okna...).

Preferencje ustawień w trybie automatycznym można zapamiętać naciskając na 3s.
przycisk Smart ECOcontrol® .
Domyślne ustawienie: Ulubiona temperatura zadana 19°C, funkcja otwarte okno włączona
oraz czujnik nieobecności włączony

2.6. - Przycisk „MANUEL”:
tryb ręczny
Naciśnięcie przycisku pozwala przejść z trybu automatycznego Smart
ECOcontrol® na sterowanie ręczne.

Wszystkie funkcje automatyczne zostają wyłączone (czujnik
nieobecności, programowanie), a urządzenie ustawia się:

• w trybie Komfort, w którym można ustawić dowolną temperaturę.
• w trybie Eco (ten tryb zaleca się włączać w przypadku nieobecności nieprzekraczającej 24 godz.).
• w trybie Dyżur (ten tryb zaleca się włączać w przypadku nieobecności powyżej 24 godz.).

2.7. - Inne ustawienia:
2.7.1. - Wykrywanie nieobecności:
Ta funkcja włącza się automatycznie w trybie Smart
ECOcontrol. Można ją wyłączyć (patrz tabela poniżej)

W przypadku dłuższej nieobecności urządzenie stopniowo zmniejszy nastawę temperatury. Po

wykryciu obecności aktywuje się i wraca do trybu pracy wybranego przez
użytkownika.

Wybór trybu wykrywania nieobecności
Nacisnąć
, aby
wyłączyć urządzenie.
Jednocześnie naciskać
i
, aż do
wyświetlenia opcji
wykrywania 1, 2 lub OFF.

Opcja 1:
(tryb domyślny):
Priorytet na oszczędność
energii.

Opcja 2:
Naciskać
lub
, aby
wybrać opcję wykrywania.
Priorytet na komfort.
- Zapisać wciskając na 3 s
przycisk
.
Na ekranie wyświetli się
MEMO

Opcja OFF:
Funkcja wykrywania
nieobecności jest wyłączona.

Przypomnienie: we wszystkich przypadkach priorytet mają polecenia Dyżur oraz
Wyłączenie wysyłane przez przewód sterujący.

Priorytet na oszczędność energii
Polec. przew. ster.

Wynik
Stopniowe przejście na ECO
(w ciągu 1,5 godz.)

Tryb Eco
Natychmiastowe przejście na
Komfort

Tryb Eco

Priorytet na komfort
Pol. przew. ster.

Wynik
Stopniowe przejście na
ECO (w ciągu 1,5 godz.)

Natychmiastowe przejście
na Komfort

2.7.2. - Wykrywanie otwartego okna:
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję należy nacisnąć
, aż do wyświetlenia na ekranie ikonki
przycisk
Gdy urządzenie wyłączy się po wykryciu otwartego
okna, uruchamia się sygnał dźwiękowy, a symbol
zielona kontrolka zaczynają migać.
Aby anulować wyłączenie należy nacisnąć przycisk
aby automatycznie przywrócić urządzenie do pracy.

.

i

,

Funkcja ta automatycznie wyłącza grzejnik w przypadku wykrycia nagłego spadku temperatury w
pomieszczeniu (np. otwarte okno lub drzwi).

2.7.3. - Blokada rodzicielska zwykła:
Nacisnąć jednocześnie przyciski + i – na 3 s., aby
zablokować lub odblokować przyciski.
Aby odblokować należy nacisnąć jednocześnie przyciski
+ i – na 3 s.

Ta funkcja pozwala zablokować dostęp do
ustawień
urządzenia,
aby
uniemożliwić
przypadkowe zmiany.

2.7.4 - Blokada rodzicielska z kodem:
Istnieje możliwość zablokowania/odblokowania przycisków za pomocą 4 cyfrowego osobistego
kodu
- Blokada

WAŻNE jest, aby dobrze zapamiętać ten kod. W przypadku zapomnienia kodu nie można

będzie zablokować/odblokować przycisków.

- Odblokowanie

- Kod nieprawidłowy

- Kod prawidłowy

2.7.5. - Wskaźnik efektywności nastawy temperatury:
Wskaźnik ten sygnalizuje czy ustawienie temperatury jest
ekonomiczne lub nie:
- Wskaźnik pod zielonym = ekonomiczne
- Wskaźnik pod czerwonym = mniej ekonomiczne

Aby zapewnić ekonomiczne działanie nie należy przekraczać
średniej temperatury 19°C w całym mieszkaniu.

Wskaźnik efektywności
nastawy temperatury

2.7.6. - Ustawianie funkcji dodatkowych:
W tym menu można zablokować lub odblokować niektóre opcje i ustawić niektóre parametry.

Nacisnąć

, aby wyłączyć urządzenie.

Następnie nacisnąć przycisk

i

na 3 sekundy.

należy nacisnąć przycisk
Gdy na ekranie wyświetli się
na 3 sekundy. Pojawi się pierwszy ekran parametrów.
Aby przejść z jednego parametru do drugiego nacisnąć przycisk
.

Ekran parametrów

Znaczenie

Podświetlenie ekranu stałe lub
ograniczone do 10 s. po
wykonaniu ostatniej czynności
Funkcja sygnału dźwiękowego:
Gdy funkcja jest włączona sygnał
dźwiękowy sygnalizuje niektóre
działania.
Sygnał dźwiękowy pozostaje
aktywny dla przycisku
Włącz/Wyłącz ogrzewanie

Wyświetlanie temperatury w
stopniach Celsjusza lub
Fahrenheita.
Ograniczenie regulacji nastawy: gdy
funkcja jest włączona regulacja
temperatury KOMFORT jest
ograniczona. Nie można zwiększyć
lub zmniejszyć tej wartości o więcej
niż 2°C

Powrót do trybu użytkownika

Wybór
przyciskami
+ lub -

Uzyskany
wynik
Podświetlenie
10 sekund
Podświetlenie
stałe
Włączenie sygnału
dźwiękowego

Wyłączenie
sygnału
dźwiękowego
Jednostka w
stopniach Celsjusza

Jednostka w
stopniach
Fahrenheita

Ograniczenie
włączone
Ograniczenie
wyłączone

2.7.7. - SZCZEGÓŁY 6 POLECEŃ WYSYŁANYCH POPRZEZ PRZEWÓD STERUJĄCY I
STEROWNIK TARYFOWY (dla warunków polskich dostępne są 4 polecenia)
POLECENIA WYSYŁANE
PRZEZ PRZEWÓD STERUJĄCY

WYŚWIETLENIE
EKRANU

WYNIK

Wyłączenie ogrzewania

Chwilowe wyłączenie ogrzewania

ECO

Obniżenie temperatury o 3,5S w
stosunku do temperatury Komfort
lub w zależności od nastawy.

KOMFORT -1

Obniżenie temperatury o 1S w
stosunku do poziomu Komfort.

KOMFORT -2

Obniżenie temperatury o 2°C w
stosunku do poziomu Komfort.

Dyżur

Utrzymanie temperatury w
pomieszczeniu na poziomie około
7°C.

Cechy szczególne
W trybie ręcznym polecenia Dyżur i Wyłączenie ogrzewania wysyłane przez programator
lub sterownik taryfowy są priorytetowe. Symbol „AUTO” miga, aby o tym przypomnieć.
Grzejnik ACTUA i INOVA przystosowane są do wykorzystania oferowanych we Francji
możliwości taryfowych „Tempo d’EDF” – w warunkach polskich funkcje KOMFORT-1 i
KOMFORT-2 są niedostępne.
Programator lub sterownik taryfowy
Wybrane funkcje

Komfort(np. 19,0°C)

EKO

Polecenie wysyłane przez
przewód sterujący: HG

Polecenie wysyłane przez
przewód sterujący:
Wyłączenie ogrzewania

2.8. - Programowanie wewnętrzne:
2.8.1. - Wyświetlenie godziny:
Nacisnąć na krótko przyciski
godzinę.

i

, aby wyświetlić bieżącą

2.8.2. - Regulacja godziny:
- W każdym wypadku, aby móc korzystać z programowania, konieczne jest
ustawienie godziny i dnia w urządzeniu (ustawienie fabryczne 00:00).

- W przypadku odcięcia zasilania na dłużej niż 12 godzin należy
ponownie ustawić godzinę w urządzeniu.
A - Ustawienie godziny:

i

Naciskać przyciski
programowania.

przez 3 s., aby wejść w menu

Naciskać przyciski + i -, aby na ekranie wyświetlił się symbol
„ON”, a następnie zatwierdzić przyciskiem
(Wybór „OFF” powoduje wyjście z ustawień).

.

„Pr” wyświetli się na ekranie,
Naciskać przyciski + lub -, aby wybrać funkcję ustawień
godziny: „Hr” w rozwijalnym menu.
Zmienić godzinę za pomocą przycisków + i - i zatwierdzić
przyciskiem
.
Zmienić minuty za pomocą przycisków + i - i zatwierdzić
przyciskiem

.

B - Ustawienie dnia:
Zmienić dzień tygodnia (JO : LU = poniedziałek, JO : MA=
wtorek, JO : ME= środa itd.) za pomocą przycisków + i -.
Zatwierdzić przyciskiem
.
Aby wyjść, naciskać przycisk Mode, aż do wyświetlenia „Exit”
w rozwijanym menu. Zatwierdzić przyciskiem
zakończyć.

, aby

2.8.3. - Programowanie:
Ten tryb umożliwia automatyczne działanie grzejnika
zgodnie z nastawą KOMFORT lub ECO.

Aby przypisać program dla każdego dnia tygodnia należy:
- Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy
przyciski

i

.

- Na ekranie wyświetli się ON lub OFF. Za pomocą
przycisków + lub - wybrać położenie ON. Zapisać
przyciskiem

.

- Na ekranie wyświetla się „Pr”, nacisnąć
- Przypisać jeden z programów (predefiniowany lub
spersonalizowany) do każdego dnia tygodnia za pomocą
przycisków + i - z rozwijanego menu.
- Zatwierdzić przyciskiem
„Pr”.

, na ekranie wyświetla się

- Aby wyjść naciskać przycisk + lub -, aż do wyświetlenia
„Exit” w rozwijanym menu.
- Zatwierdzić przyciskiem

, aby zakończyć.

SZCZEGÓŁY PROGRAMÓW PREDEFINIOWANYCH (P1/P2/P3)
ORAZ DO SPERSONALIZOWANYCH (P4/P5/P6).

Program predefiniowany

Wybór

Znaczenie
Program P1 zapewnia nastawę temperatury
Komfort rano między godziną 5:00 a 9:00 oraz
wieczorem między godziną 17:00 a 23:00.
Program P2 zapewnia nastawę temperatury
Komfort rano między godziną 5:00 a 9:00, w
południe między 12:00 a 13:00 oraz
wieczorem między godziną 17:00 a 23:00.
Program P2 zapewnia nastawę temperatury
Komfort w weekend od godziny 5:00 do 23:00.

Programy do spersonalizowania
patrz punkt 2.8.4.

Programy P4, P5 i P6 umożliwiają określenie
indywidualnych przedziałów czasowych dla
nastawy temperatury Komfort stosownie do
potrzeb.

2.8.4 - Personalizacja programów P4/P5/P6:
Ten tryb umożliwia codzienne automatyczne działanie
grzejnika według nastawy KOMFORT lub ECO.
W tym celu należy bez względu na bieżący tryb pracy:
- Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy
przyciski

i

.

- Na ekranie wyświetli się ON lub OFF. Za pomocą
przycisków + lub - wybrać położenie ON.
Zapisać przyciskiem

.

- Na ekranie wyświetla się „Pr”, nacisnąć
- Naciskać przycisk + lub -, aby wybrać jeden z
programów „P4/P5/P6” w rozwijanym menu.
(Wybierzmy program P4 dla przykładu).
- Zatwierdzić przyciskiem

.

Można w ten sposób zdefiniować własne zakresy
godzinowe w trybie KOMFORT lub ECO. (Patrz przykład
na następnej stronie).

W przypadku programów P4/P5/P6 ustawienie fabryczne ustawione jest domyślnie na
Eco przez cały dzień.

PROGRAMOWANIE SPERSONALIZOWANE – PRZYKŁAD: P4
Na przykład w PONIEDZIAŁEK „LU: P4” chcemy ustawić temperaturę nastawy KOMFORT dla 3
różnych zakresów godzinowych: rano od 6:00 do 9:00, w południe od 11:00 do 14:00 i wieczorem
od 18:00 do 22:00.
Np. 6:00 - 9:00

Wybór: zakres 1

Wynik

Znajdujesz się w
programie
spersonalizowanym
„P4”.

Zmień godzinę
startu za
pomocą

Np. 11:00 - 14:00

Zmień godzinę
końca za
pomocą

Wybór: zakres 2

Zmień godzinę
startu za
pomocą

Np. 18:00 - 22:00

Zakres godzinowy nr
1 od 6:00 do 9:00
jest zatwierdzony,
przejście do
zakresu 2 następuje
automatycznie

Wynik

Zakres godzinowy nr
2 od 11:00 do 14:00
jest zatwierdzony,
przejście do
zakresu 3następuje
automatycznie

Zmień godzinę
końca za
pomocą

Wybór: zakres 3

Zmień godzinę
startu za
pomocą

Wynik
Zakres godzinowy nr
3 od godziny 18:00
do 22:00 jest
zatwierdzony, ekran
wyświetla Pr.
Zaprogramuj P5 lub
P6 albo wybierz Exit,
aby wyjść.
Zatwierdź
przyciskiem Mode.

Zmień godzinę
końca za
pomocą

- Wykonaj te same czynności dla programów P5 i P6,
- Zatwierdź przyciskiem

i wybierz „Exit”, aby wyjść i zatwierdź przyciskiem

- W razie potrzeby można powrócić do trybu automatycznego
sterowanego przewodem sterującym. Ustawić w położeniu OFF (patrz
rozdział 2.7.).

.

3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- Synchronizacja wartości: termostat/termometr
- Operacja fakultatywna Jest rzeczą naturalną, że istnieje różnica między wyświetleniem temperatury na urządzeniu i na
domowym termometrze. Można zsynchronizować obie wartości.
Procedura:
Regulacja może być wykonana tylko wtedy, gdy termometr domowy wskazuje temperaturę
między 17 a 23°C.
Wszystkie drzwi i okna muszą być zamknięte.
Poczekać, aż temperatura w pomieszczeniu ustabilizuje się (co najmniej 6 godzin) i w miarę
możliwości nie wchodzić do pomieszczenia.
Termometr należy umieścić na środku pomieszczenia 1,20 m od podłogi.
Nie stawiać go na meblu.
Gdy termostat znajduje się w trybie KOMFORT należy nacisnąć przez 3 s przycisk MANUEL.
Możliwe są dwie sytuacje:
- Temperatura nastawy miga- synchronizacja jest możliwa.
• Zmienić przyciskami
i
• Potwierdzić przyciskiem MANUEL
- Wyświetlacz wskazuje „NON” -: synchronizacja jest niemożliwa (należy wtedy poczekać, aż
temperatura ustabilizuje się).
Przykład : Termometr wskazuje 20,5°C, natomiast termostat wskazuje 19°C. Można skorygować o
+1,5°C za pomocą przycisku

Jeżeli przyciski
początkowego.

i

i zatwierdzić przyciskiem MANUEL.

nie zostaną wciśnięte w ciągu 15 sekun, wyświetlacz powróci do stanu

- Inne problemy:
RODZAJ

KONTROLA
- Upewnić się, że wyświetlacz
cyfrowy jest włączony.

DZIAŁANIE
- Nacisnąć
, aż

- Naciskać sukcesywnie przycisk
do wyświetlenia trybu Komfort
- Jeżeli wyświetlacz cyfrowy
nadal się nie świeci.
- Upewnić się, że tryb Komfort
jest włączony
Urządzenie nie
grzeje

Urządzenie
grzeje przez
cały czas

Urządzenie nie
wykonuje
poleceń
programu

- Upewnić się, że funkcja
„Otwarte okno” nie jest
włączona, a okno lub drzwi nie
są otwarte w pomieszczeniu.
- Wyświetlacz cyfrowy jest
włączony, kontrolka ogrzewania
jest wyłączona.

- Sprawdzić czy ustawienie
temperatury nie zostało
zmienione.
- Sprawdzić czy urządzenie nie
znajduje się przy otwartych
drzwiach i/lub w przeciągu.
- Sprawdzić, czy urządzenie
znajduje się w trybie
programowania (AUTO)
- Sprawdzić programowanie
(AUTO)

.

- Upewnić się, czy wyłączniki instalacji
zasilającej są włączone i nacisnąć

.

- Naciskać sukcesywnie przycisk

, aż

do wyświetlenia trybu Komfort
.
- Zamknąć drzwi i/lub okno, zresetować
funkcję naciskając

.

- Sprawdzić wartość nastawy.
- Temperatura powietrza jest
wystarczająca. Nie ma potrzeby
dogrzewania.
- Urządzenie znajduje się w trybie ECO lub
ograniczenia poboru mocy: sprawdzić czy
sterownik taryfowy nie wyłączył zasilania
urządzenia.
- Ponownie ustawić temperaturę.

- Zamknąć drzwi lub usunąć przeciąg.

- Wejść w tryb programowania
- Wykonać programowanie

W INNYM RAZIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ

4. PORADY - KONSERWACJA



Aby zapewnić skuteczne działanie urządzenia należy regularnie odkurzać jego wewnętrzne
elementy przykładając końcówkę odkurzacza do wlotów i wylotów powietrza.
Zaleca się stosować uniwersalne produkty czyszczące na bazie środków powierzchniowo
czynnych (mydło itp.) i szmatki z mikrofibry. Do zwykłego odkurzania wystarczy szmatka.

Zalecenia i porady
Przy pierwszym uruchomieniu z urządzenia może wydobywać się zapach. Po kilku minutach
to zjawisko ustanie.
Jeżeli instalacja zasilająca wyposażona jest w sterownik taryfowy ograniczenie poboru mocy
ma priorytet. Dlatego istnieje możliwość, że urządzenie przestanie działać, jeżeli chwilowy
pobór mocy jest zbyt wysoki (pralka + piekarnik + żelazko...). Zjawisko to jest normalne. Gdy
pobór mocy spadnie urządzenie włączy się automatycznie.
Urządzenie musi być podłączone do instalacji elektrycznej 230 V ~ 50Hz.


WSZYSTKIE CZYNNOŚCI PRZY NASZYCH URZĄDZENIACH MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PO
WYŁĄCZENIU NAPIĘCIA I PRZEZ SPECJALISTÓW.



NIGDY NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW TRĄCYCH LUB NA BAZIE ACETONU, PONIEWAŻ MOGĄ ONE
USZKODZIĆ POWŁOKĘ URZĄDZENIA.

5. DANE TECHNICZNE

Numery
katalogowe

Moc
(W)

Natężenie
(A)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Grubość
(mm)

Masa
(kg)

NISKI

POZIOMY

PIONOWY

Urządzenie + wspornik mocujący

Numery
katalogowe

Moc
(W)

Natężenie
(A)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Grubość
(mm)

Masa
(kg)

Urządzenie + wspornik mocujący

6. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA
WAŻNE: DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ.
Oznaczenie zgodności, nadane przez L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de
l’Electricité - Centralne Laboratorium Przemysłu Elektrotechnicznego) oznacza że
urządzenia spełniają wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.
Oznaczenie zgodności, nadane przez L.C.I.E zapewnia, że urządzenia spełniają
wszystkie normy przydatności do określonego celu.
zapewnia średni poziom wydajności.
zapewnia maksymalny poziom wydajności.
posiada dodatkowo funkcję oszczędności energii
posiada dodatkowo funkcję wykrywania obecności/ nieobecności
Posługiwanie się tym znakiem przez producenta gwarantuje, że urządzenie spełnia
wymogi zawarte w europejskich dyrektywach bezpieczeństwa (dyrektywa niskich
napięć) i kompatybilności elektromagnetycznej (CEM) oraz ograniczenia substancji
niebezpiecznych (ROHS).
Urządzenie „klasy 2” oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację i nie musi być
podłączane do przewodu ochronnego (uziemienia).
Klasa ochrony obudowy urządzenia przed penetracją ciał
stałych i płynnych

ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z
ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI
ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM.
Tabliczka znamionowa pozwalająca zidentyfikować urządzenie znajduje się na dole po prawej
stronie (sterowania).
Elementy składowe:
- Pełen symbol urządzenia oraz oznaczenie fabryczne
(ozn. A), które należy podać w razie reklamacji.
- Moc urządzenia w Watach (ozn. B).
- Oznaczenia zgodności (ozn. C-D-E-F).
- Nr konstruktora (ozn. X).

_________________________________________________________
GWARANCJA
PHP Brabork Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji
na zakupiony sprzęt grzewczy firmy AIRĒLEC - Francja.
WARUNKI GWARANCJI: Okres gwarancji trwa 24 miesiące od daty sprzedaży. Gwarancja jest ważna
tylko w Polsce. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancyjnym, Gwarant zapewnia bezpłatną
naprawę lub wymianę sprzętu na nowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku
naturalnego zużycia, nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego użytkowania. Gwarancja jest ważna z
dowodem zakupu ( paragon lub faktura ) wydanym przez sprzedawcę.

Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:
PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
dzial.sprzedazy@brabork.pl

tel: 22 76 13 880, 602 259 685
www.airelec.pl

