
• Montaż powinien zostać wykonany przez profesjonalny personel.
• Dla ułatwienia pracy należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

i postępować zgodnie z instrukcjami.
• Starannie zachować podręcznik do wglądu.
• Do jednostki A-thermal.

Instrukcja sterownika przewodowego



Informacje dotyczące 
użytkowania

Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń powoduje wysokie ryzyko poważnych 
wypadków, takich jak śmierć, poważne obrażenia ciała, pożar lub 
zniszczenie mienia.

Uwaga
Nieprzestrzeganie środków ostrożności powoduje wysokie 
prawdopodobieństwo braku możliwości uzyskania optymalnych 
rezultatów.

W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania należy zapoznać się z uwagami i starannie stosować 
się do nich.

• Należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy lub lokalnej sieci serwisowej w celu 
zorganizowania profesjonalnego personelu z certyfikatem do wykonywania montażu. 
Wykonywanie montażu przez użytkowników jest surowo wzbronione.

• Przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć wyłącznik zasilania. Mycie wodą 
jest zabronione, ponieważ powoduje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

• Obsługa mokrymi rękami jest zabroniona, ponieważ powoduje to ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

• Rozpylanie bezpośrednie pestycydów, środków dezynfekujących i aerozoli łatwopalnych 
jest zabronione, ponieważ może to spowodować pożar lub odkształcenie urządzeń.

• Nie odrywać panelu wyświetlacza ręcznie, ponieważ powoduje to ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

• Sterownik przewodowy to obwód niskiego napięcia. Zabroniony jest kontakt 
bezpośredni z przewodem wysokiego napięcia lub umieszczanie z przewodem 
wysokiego napięcia w tej samej rurze przewodów. Wymagany odstęp wynosi co 
najmniej 500 mm.



• Zakres napięcia zasilania: 12 V DC;
• Rozstaw otworów montażowych: 58~62 mm;
• Przycisk: Przycisk dotykowy;
• Wilgotność: 20% RH ~ 90% RH;
• Maks. długość linii komunikacyjnej: 60 m;
• Wilgotność robocza otoczenia: 0°C~50°C;
• Wymiary (szer. * wys. * gł.): 120*120*20 mm.

• 8-klawiszowa klawiatura dotykowa;
• Wyświetlanie awarii sterownika głównego;
• LCD + białe podświetlenie.

Główne funkcje

Wskaźniki techniczne



Objaśnienie ikon

Ikona Nazwa Ikona Nazwa Ikona Nazwa

CIEPŁO CWU UTRZYMANIE TEMP.

CHŁODZENIE SZYBKA CWU ZW. TEMP.

AUTO HARMONOGRAM ZM. TEMP.

TEMP. WODY IBH DEZYNFEKCJA

REZERWACJA 
CZASU

NAGRZEWANIE 
PODŁOGI SOLARNE

BLOKADA EKRANU SUSZENIE PODŁOGI KLIMAKONWEKTOR

TBH WLAN PROMIENNIK

TEMP. ZEWNĘTRZNA BŁĄD OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE

EL. SWOBODNA. EL. DOLINY EL. SZCZYTOWA

SPRĘŻARKA POMPA GAZ

ZABEZPIECZENIE PRZED 
ZAMROŻENIEM ODMRAŻANIE URLOP

TRYB CICHY TRYB ECO AWARIA



Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w przyciski dotykowe. Aby zapewnić 
prawidłowość działania każdej ikony, należy dotykać jej środka.

Instrukcje



Przycisk sterownika przewodowego

Logo Nazwa Opis

Klawisz Menu/OK Wejście do następnego menu interfejsu/potwierdzenie ustawień

Klawisz w górę Wybór w górę/zwiększenie wartości lub zmiana treści

Klawisz w dół Wybór w dół/zmniejszenie wartości lub zmiana treści

Klawisz Wstecz Powrót do poprzedniego poziomu/widok bieżącego błędu

Klawisz trybu Przełącznik trybu

Klawisz w lewo Zmiana wybranego elementu

Klawisz w prawo Zmiana wybranego elementu

Klawisz WŁ./WYŁ. Układ sterowania wł./wył.



Instrukcje

CIEPŁO CHŁODZENIE AUTO CIEPŁO

Obszar wyświetlania CWU
Obszar wyświetlania 
klimatyzacji

1 Tryb wyboru obszaru
W interfejsie głównym naciśnięcie [klawisza w lewo] umożliwia wybór obszaru wyświetlania 
CWU;
naciśniecie [klawisza w prawo] umożliwia wybranie obszaru wyświetlania klimatyzacji.

2 Zasilanie [WŁ./WYŁ.]
Nacisnąć [klawisz WŁ./WYŁ.], aby włączyć i wyłączyć sterownik.

3 Ustawienie trybu
Wybrać obszar wyświetlania klimatyzacji i nacisnąć [klawisz trybu]. Jednostka będzie przełączana 
w następującej kolejności:



4. Ustawienie temperatury
Gdy jednostka pracuje, naciśnięcie klawisza „Ʌ” lub „v” zwiększa lub zmniejsza ustawienie 
temperatury o 1°C.
5. Ustawienie funkcji

Na ekranie głównym nacisnąć [klawisz MENU/OK], 
aby przejść na stronę menu głównego.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” 
lub „v”.

5.1 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)

Na stronie MENU wybrać opcję CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
(CWU) i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę 
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU).
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

5.1.1 Ustawienie dezynfekcji

Na stronie CWU wybrać opcję DEZYNFEKCJA i nacisnąć 
[klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę DEZYNFEKCJA. 
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.



5.1.2 Ustawienie szybkiej CWU

Wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
ustawienie wł./wył.
Wybrać opcję DZIEŃ DZIAŁANIA i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, 
aby wybrać poziom w następującej kolejności: ND—>PON—
>WT—>ŚR—>CZW—>PT—>SOB—>ND

Wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu.
Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, 
a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby ustawić zegar.

Na stronie CWU wybrać opcję SZYBKA CWU i nacisnąć 
klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.



5.1.3 Ustawienie POMPA CWU

Na stronie CWU wybrać opcję POMPA CWU i nacisnąć 
[klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę POMPA CWU. 
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”, 
wybrać PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć klawisz „Ʌ” 
lub „v”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby ustawić czas początkowy.
Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość 
godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, 
aby ustawić zegar.



5.2 OPCJE

5.2.1 Ustawienie TEMP. POGODY

5.2.2 TRYB ECO

Na stronie MENU wybrać opcję OPCJE i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby wejść na stronę OPCJE.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie OPCJE wybrać opcję TEMP. POGODY i nacisnąć 
klawisz „<” lub „>”, aby wybrać poziom w następującej 
kolejności:
WYŁ.—>TYP-1 —>TYP-2—>TYP-3—>TYP-4—>TYP-5—
>TYP-6—>TYP-7—>TYP-8—>TYP-9—>WYŁ.

Na stronie OPCJE wybrać opcję ECO i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby wejść na stronę ECO.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” 
lub „v”.



Na stronie ECO wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” lub 
„>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.
Na stronie ECO wybrać opcję TRYB i nacisnąć klawisz „<” lub 
„>”, aby wybrać poziom w następującej kolejności:
TYP-1—>TYP-2—>TYP-3—>TYP-4—>TYP-5—> TYP-6—> 
TYP-7—>TYP-8—>TYP-1.
Na stronie ECO wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i 
nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył

Na stronie ECO wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA i 
nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia.
Na stronie ECO wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i 
nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia.
Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość 
godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby 
ustawić zegar.



5.2.3 TRYB CICHY

Na stronie OPCJE wybrać opcję CICHY i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby wejść na stronę CICHY.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie CICHY wybrać opcję STAN i nacisnąć klawisz „<” 
lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.
Na stronie CICHY wybrać opcję TRYB i nacisnąć klawisz „<” 
lub „>”, aby wybrać poziom w następującej kolejności:
TYP-1—>TYP-2—>TYP-1.
Na stronie CICHY wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY 
i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie CICHY wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia.
Na stronie CICHY wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia.
Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, 
a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby ustawić zegar.



5.2.4 WYJAZD URLOPOWY

Na stronie OPCJE wybrać opcję WYJAZD URLOPOWY 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę WYJAZD 
URLOPOWY.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję STAN 
i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.
Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CWU 
i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.
Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję 
DEZYNFEKCJA i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
ustawienie wł./wył.
Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CIEPŁO 
i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać opcję CZAS 
ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić 
czas rozpoczęcia. Na stronie WYJAZD URLOPOWY wybrać 
opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], 
aby ustawić czas zakończenia.
Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać rok/miesiąc/dzień, 
a następnie „Ʌ” lub „v”, aby ustawić datę.



5.2.5 DOM URLOPOWY

Na stronie OPCJE wybrać opcję DOM URLOPOWY 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę DOM 
URLOPOWY.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję STAN i nacisnąć 
klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję CZAS 
ROZPOCZĘCIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić 
czas rozpoczęcia. Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję 
CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby 
ustawić czas zakończenia. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
wybrać rok/miesiąc/dzień, a następnie „Ʌ” lub „v”, aby ustawić 
datę.
Na stronie DOM URLOPOWY wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK 
CZASOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na 
stronę PRZEŁĄCZNIK CZASOWY.



Wybrać opcję PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć klawisz 
„<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. Wybrać opcję 
PRZEŁĄCZNIK CZASOWY i nacisnąć [klawisz MENU/OK], 
aby wybrać ustawienie.

Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas rozpoczęcia.
Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas zakończenia.

Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, 
a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby ustawić zegar. 
Na stronie USTAW wybrać opcję AC i nacisnąć klawisz „<” lub 
„>”, aby wybrać ustawienie wł./wył. Na stronie USTAW wybrać 
TRYB AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać TRYB AC 
w następującej kolejności:
OGRZEWANIE—>CHŁODZENIE—>OGRZEWANIE
Na stronie USTAW wybrać opcję TEMP. AC i nacisnąć klawisz „<” 
lub „>”, aby ustawić temperaturę wody.

Na stronie USTAW wybrać opcję CWU i nacisnąć klawisz „<” 
lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.
Na stronie USTAW wybrać opcję TEMP. DHW i nacisnąć klawisz 
„<” lub „>”, aby ustawić temperaturę wody.



5.2.6 NAGRZEWANIE PODŁOGI

5.2.7 SUSZENIE PODŁOGI

5.2.8 AUTOMATYCZNE PRZEŁADOWNAIE

Na stronie OPCJE wybrać opcję NAGRZEWANIE PODŁOGI 
i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie OPCJE wybrać opcję SUSZENIE PODŁOGI 
i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie OPCJE wybrać opcję AUTOMATYCZNE 
PRZEŁADOWANIE i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
wybrać ustawienie wł./wył.



5.2.9 KONFIGURACJA WLAN

Urządzenie WLAN jest podłączone normalnie. Na stronie 
OPCJE wybrać opcję KONFIGURACJA WLAN i nacisnąć 
[klawisz MENU/OK], aby przejść do konfiguracji WLAN.

Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE. 
Wybrać opcję „TAK”, aby zresetować sieć WLAN.

Po powodzeniu połączenia ikona „      ” zostanie wyświetlona 
w interfejsie głównym.



5.3 REZERWACJA I HARMONOGRAM
5.3.1 REZERWACJA TEMP.

Na stronie MENU wybrać opcję REZERWACJA I 
HARMONOGRAM i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby 
przejść na stronę REZERWACJA I HARMONOGRAM. 
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję 
REZERWACJA TEMP. i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby 
przejść na stronę REZERWACJA TEMP. Przejść do innego 
podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie REZERWACJA TEMP. wybrać opcję TRYB 
CHŁODZENIA/TRYB OGRZEWANIA i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby przejść na stronie TRYB 
CHŁODZENIA/TRYB OGRZEWANIA. Nacisnąć klawisz „<” 
lub „>”, aby ustawić temperaturę i czas synchronizacji.



5.3.2 REZERWACJA CZASU

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać 
opcję REZERWACJA CZASU i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby przejść do strony REZERWACJA CZASU. 
Przełączyć do innego podmenu, naciskając przycisk „Ʌ” lub 
„v”.

Na stronie REZERWACJA CZASU wybrać opcję i nacisnąć 
[klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę USTAW. Przejść do 
innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie 
czasu. NACISNĄĆ KLAWISZ „<” LUB „>”, ABY WYBRAĆ WARTOŚĆ
GODZIN/MINUT, A NASTĘPNIE NACISNĄĆ KLAWISZ „Ʌ” lub „v”, aby 
ustawić zegar.
wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu. Nacisnąć 
klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, 
a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby ustawić zegar. 
Wybrać opcję AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
ustawienie wł./wył. AC. Wybrać TRYB AC i nacisnąć klawisz 
„<” lub „>”, aby ustawić OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE.
Wybrać opcję TEMP. AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
ustawić inną temperaturę.



Wybrać opcję DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
wybrać ustawienie wł./wył. DHW.
Wybrać opcję TEMP. DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, 
aby ustawić inną temperaturę.

5.3.3 HARMONOGRAM
Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję 
HARMONOGRAM i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść 
do strony HARMONOGRAM. Przełączyć do innego podmenu, 
naciskając przycisk „Ʌ” lub „v”.

Na stronie HARMONOGRAM wybrać opcję i nacisnąć 
[klawisz MENU/OK], aby przejść na stronę LISTA. Przejść 
do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie LISTA wybrać opcję i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby przejść na stronę USTAW.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.



Na stronie USTAW wybrać opcję CZAS ROZPOCZĘCIA
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie 
czasu. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość 
godzin/minut, a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby 
ustawić zegar.
wybrać opcję CZAS ZAKOŃCZENIA i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby rozpocząć ustawianie czasu. Nacisnąć 
klawisz „<” lub „>”, aby wybrać wartość godzin/minut, 
a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” lub „v”, aby ustawić zegar. 
Wybrać opcję AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
ustawienie wł./wył. AC. Wybrać opcję MODE. AC i nacisnąć 
klawisz „<” lub „>”, aby ustawić
Wybrać opcję OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE.
Wybrać opcję TEMP. AC i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
ustawić inną temperaturę.

Wybrać opcję DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
wybrać ustawienie wł./wył. DHW.
Wybrać opcję TEMP. DHW i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, 
aby ustawić inną temperaturę.

Wybrać opcję TYDZIEŃ i nacisnąć [klawisz MENU/OK] 
do wybrania.
„” oznacza ważne.



5.3.4 DODANIE HARMONOGRAMU

Wybrać opcję USUŃ i nacisnąć [klawisz MENU/OK]. Pojawią 
się poniższe okna. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
opcję TAK/NIE.

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać opcję 
DODANIE HARMONOGRAMU i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby przejść na stronę DODANIE 
HARMONOGRAMU. Przejść do innego podmenu, naciskając 
klawisz „Ʌ” lub „v”.

Metoda ustawiania jest taka sama jak dla ustawienia 
HARMONOGRAM.

Po wprowadzeniu ustawień wybrać opcję ZAPISANIE, 
naciskając klawisze „Ʌ” lub „v”, a następnie nacisnąć [klawisz 
MENU/OK]. Pojawią się poniższe komunikaty. Wybrać opcję 
TAK, aby ustawienia zostały zastosowane. W przeciwnym 
razie nie zostaną zastosowane.



5.3.5 KONTROLA HARMONOGRAMU

5.3.6 WYCZYŚCIĆ WSZYSTKO

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać 
opcję KONTROLA HARMONOGRAMU i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK], aby przejść na stronę KONTROLA 
HARMONOGRAMU. Przejść do innego podmenu, 
naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.

Na stronie KONTROLA HARMONOGRAMU przełączyć 
harmonogram tygodniowy, naciskając przycisk „<” lub „>”. 
Harmonogram tygodniowy jest wyświetlany na pasku tytułu, 
a strona jest wyświetlana zgodnie z zawartością ustawienia 
harmonogramu.

Na stronie REZERWACJA I HARMONOGRAM wybrać 
opcję WYCZYŚCIĆ WSZYSTKO i nacisnąć [klawisz 
MENU/OK]. Zostaną wyświetlone poniższe komunikaty. 
Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać opcję TAK/NIE.



5.4 KONFIGURACJA HMI
5.4.1 ZEGAR

5.4.2 DATA

Na stronie MENU I wybrać opcję KONFIGURACJA HMI 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby przejść do strony 
KONFIGURACJA HMI. Przełączyć do innego podmenu, 
naciskając przycisk „Ʌ” lub „v”.

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję ZEGAR 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby ustawić czas. NACISNĄĆ
KLAWISZ „<” LUB „>”, ABY WYBRAĆ WARTOŚĆ GODZIN/MINUT/SEKUND, A
NASTĘPNIE NACISNĄĆ KLAWISZ „Ʌ” lub „v”, aby ustawić zegar.

Po zmianie zegara nacisnąć [klawisz MENU/OK], 
a następnie nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
opcję TAK/NIE. Pojawią się komunikaty.

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję DATE 
i nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę DATE.
Przejść do innego podmenu, naciskając klawisz „Ʌ” lub „v”.



5.4.3 JĘZYK

5.4.4 ZEGAR 12-GODZINNY

Na stronie DATA nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
wartość lat/miesięcy/dni, a następnie nacisnąć klawisz „Ʌ” 
lub „v”, aby ustawić datę.

Po zmianie daty nacisnąć [klawisz MENU/OK]. Pojawią się 
poniższe komunikaty. Nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby 
wybrać opcję TAK/NIE.

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję JĘZYK i 
nacisnąć [klawisz MENU/OK], aby wybrać język.

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję ZEGAR 
12-GODZINNY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać 
ustawienie wł./wył.



5.4.5 UTRZYMANIE OŚWIETLENIA

5.4.6 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY

5.4.7 BLOKADA EKRANU

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję 
UTRZYMANIE OŚWIETLENIA i nacisnąć klawisz „<” 
lub „>”, aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję 
SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, 
aby wybrać ustawienie wł./wył.

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję BLOKADA 
EKRANU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie 
wł./wył.



5.4.8 CZAS BLOKADY RODZICIELSKIEJ

5.5 DLA SERWISANTA

5.6 POMOC

Na stronie KONFIGURACJA HMI wybrać opcję CZAS BLOKADY 
EKRANU i nacisnąć klawisz „<” lub „>”, aby wybrać ustawienie 
czasowe. Zakres czasu wynosi 10~120 s (domyślnie: 60 s).

Wejście na stronę DLA SERWISANTA wymaga 
hasła i jest ona przeznaczona wyłącznie dla 
serwisantów.

Na stronie MENU wybrać opcję POMOC i nacisnąć 
[klawisz MENU/OK], aby wejść na stronę POMOC.



Schemat instalacji

1. Odłączyć zasilanie jednostki wewnętrznej.
2. W dolny rowek sterownika lekko wsunąć końcówkę śrubokręta płaskiego wg rys. 1 
(zbyt duża siła może uszkodzić płytkę drukowaną) i, obracając ją, otworzyć tył 
pokrywy.

Rys. 1

3. Wg rys. 2, przykręcić śruby fi 4*20 mm dostarczone wraz z tyłem pokrywy do 
puszki, a następnie przeprowadzić przewody przez tył pokrywy.

Rys. 2
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