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UWAGI 

 

- Zabrania się wchodzenia/wdrapywania się na grzejnik łazienkowy (na ręczniki) przez dzieci.  

- Dzieci nie powinny opierać się o grzejnik łazienkowy w trakcie jego działania; powierzchnia grzejnika może w 
niektórych okolicznościach spowodować poparzenia skóry dzieci, zważywszy, iż ich reakcje nie są jeszcze 
całkowicie nabyte/ukształtowane lub są dużo wolniejsze niż reakcje osób dorosłych. W przypadku ryzyka 
należy przewidzieć zainstalowanie kratki ochronnej przed grzejnikiem. 

- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się grzejnikiem lub w jego pobliżu. W przypadku ryzyka należy 
przewidzieć zainstalowanie kratki ochronnej przed grzejnikiem. 

- Należy pilnować, aby dzieci poniżej 3 roku życia znajdowały się z dala od grzejnika łazienkowego, chyba że 
są pod stałą opieką osoby dorosłej. 

-     Niniejszy grzejnik łazienkowy (na ręczniki) nie może być używany bez nadzoru przez dzieci poniżej 14 roku 
życia; nie może on również być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych 
lub mentalnych, ani też przez osoby pozbawione doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, chyba że otrzymały 
one uprzednie instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub odbywa się to pod ich 
nadzorem. 

 

- Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie mogą bawić się grzejnikiem łazienkowym, regulować go, czyścić ani 
wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.  

- Urządzenia należy obowiązkowo podłączyć do sieci zasilającej 230 V jednofazowej 50 Hz.  

- Urządzenie musi zostać podłączone, zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami, przez osobę 
upoważnioną.  

- Wszelkie czynności dotyczące części elektrycznych muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanego 
pracownika.  

- Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek przedmiotów lub papieru do grzejnika łazienkowego (na ręczniki).  

- Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może pojawić się delikatny zapach. Jest on spowodowanym 
wydzielaniem ewentualnych śladów związanych z produkcją grzejnika łazienkowego (na ręczniki). 

- W celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla małych dzieci zaleca się zainstalowanie grzejnika 
łazienkowego w taki sposób, aby najniższy panel grzejący znajdował się w odległości przynajmniej 600 mm 
od powyżej poziomu posadzki. 

- Ciśnienie robocze nie może przekroczyć 4 barów.  

- Należy upewnić się, korzystając z zaworu odwadniającego znajdującego się w górnej części po prawej, że 
grzejnik łazienkowy (na ręczniki) jest prawidłowo napełniony. Jeśli po otwarciu zaworu woda nie wydostaje się 
w sposób równomierny, należy skontaktować się z instalatorem grzejnika. 

- Zabrania się pozostawiać przełącznik c w pozycji l, gdy zawór zasilający d jest otwarty. Takie nietypowe 
używanie grzejnika powoduje anulowanie gwarancji. 

- Używanie grzejnika łazienkowego bez wody powoduje całkowite uszkodzenia rezystancji urządzenia. W takim 
wypadku niezbędna będzie jego wymiana, niewchodząca w zakres gwarancji producenta.  

-     Zawór zwrotny kotła musi obowiązkowo pozostać otwarty, nawet w przypadku przełączenia w pozycję LATO, 
w celu umożliwienia rozprężenia się płynów w sieci, w celu uniknięcia jakiegokolwiek uszkodzenia grzejnika 
łazienkowego. 

 

 

 

 

 

Uwaga:  

Bardzo gorąca powierzchnia 



Serdecznie dziękujemy za wybranie naszego produktu i za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasze produkty. 

Zakupiony przez Państwa grzejnik łazienkowy został poddany licznym testom i kontrolom w celu 

zagwarantowania najwyższej jakości, a także dostarczenia Państwu pełnej satysfakcji. 

 

 

Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania nawet po zainstalowaniu grzejnika łazienkowego. 

 

 

Dane identyfikacyjne grzejnika łazienkowego (na ręczniki) 
 

 
Powyższe informacje umieszczone zostały po prawej stronie grzejnika łazienkowego. Kod handlowy i Numer 

seryjny stanowią numery identyfikacyjne zakupionego przez Państwa grzejnika łazienkowego. 

 

 

 

 

Urządzeń oznaczonych powyższym znakiem nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa 

domowego, należy je zebrać oddzielnie i oddać do reutylizacji. 

Zbiórka i recykling zużyty urządzeń po zakończeniu okresu ich przydatności do użytkowania muszą 

odbywać się zgodnie z przepisami i rozporządzeniami lokalnymi. 
 

 

A Normy, znaki jakościowe  

B Marka handlowa 

C Kod handlowy 

D Numer referencyjny produkcji 

E Numer seryjny  

F Numer producenta  

 



 

Instalacja 

1/ Przygotowanie instalacji grzejnika łazienkowego 

Zasady instalacji: 

- Niniejszy grzejnik łazienkowy (na ręczniki) został zaprojektowany jako urządzenia do montaż w 
pomieszczeniach mieszkalnych. W pozostałych przypadkach, należy skontaktować się z dystrybutorem 
urządzenia. 

- Instalację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki i zgodnie z normami obowiązującymi w kraju 
instalacji urządzenia (NFC 15100 dla Francji). 

-  Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) należy zasilać mocą 230 V jednofazową 50Hz.  

-     W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki i kuchnie, puszkę podłączeniową należy 
instalować na wysokości przynajmniej 25 cm od poziomu posadzki. 

 

Objętość 1 Brak urządzenia elektrycznego 

Objętość 2 

Objętość 3 

Urządzenie elektryczne IPX4 

(Norma EN 60335-2-43: 

2003/A2: 2008)  

Przy usytuowaniu urządzenia należy 

przestrzegać minimalnych odległości od mebli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odległość 300 mm pomiędzy urządzeniem a 
zdalnym sterownikiem jest odległością zalecaną, 
pozwalającą uzyskać optymalną pracę 
urządzenia. 
 



 

2/ Wyznaczenie i nawiercenie punktów montażowych grzejnika łazienkowego (na ręczniki) 

1 Należy wziąć pokrywę opakowania i przy 
pomocy linii znajdującej się po środku 
urządzenia, należy usytuować grzejnik 
łazienkowy na ścianie. Odgiąć zagięcie w 
celu prawidłowego usytuowania na 
posadzce (ewentualnie użyć poziomicy) 
 

 

 
 

2 Na oznakowanej stronie opakowania 
odnaleźć 4 punkty otworów do 
wywiercenia niezbędnych do 
zainstalowania grzejnika łazienkowego 
(na ręczniki). Zaznaczyć te punkty przy 
użyciu ołówka przebijając karton.  
 

 Rzędna A 
w mm  

 

1750 W  1114 

2000 W 1414 
 

3 Usunąć pokrywę. Wywiercić 4 otwory i 
przygotować kołki montażowe. W 
przypadku montażu na specjalnym 
podłożu, należy użyć odpowiednio 
dostosowanych kołków (np. kołki do 
ścian pełnych dostarczone z 
urządzeniem, kołki specjalistyczne M5 do 
ścianek o niepełnym wypełnieniu 
niedostarczone).  
 

 

 

4 Wyrównać w jednej linii punkty 
krzyżykowe w stosunku do punktów 
haków. Ustawić 4 haki i przykręcić je. 
 

 

 
 



 

3/ Wykonanie podłączenia hydraulicznego grzejnika łazienkowego (na ręczniki) 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłączenia należy upewnić 
się, że przełącznik c znajduje się w pozycji O 
 (patrz szczegół na stronie 14). 

 
Zasady podłączenia  

 

W celu wykonania podłączenia wody ciepłej, grzejnik łazienkowy (na ręczniki) wyposażony został w 2 otwory 
gwintowane 1/2 drobnozwojowo 15/21 F (króciec przyłączeniowy Doprowadzenie wody i Odprowadzenie wody) 
znajdujące się w dolnej części.  

W zależności od układu instalacji możliwe są dwa rodzaje podłączenia: 

 

Rodzaj 1: Podłączenie wody w dolnej części grzejnika: umieścić dwa standardowe kolanka 90° króćcach 
przyłączeniowych z tyłu urządzenia (kolanka niedostarczone). Zamocować dwa dostarczone przedłużacze na 
kolankach 90˚. 

Rodzaj 2: Podłączenie wody po prawej stronie urządzenia: umieścić dwa standardowe kolanka 90° króćcach 
przyłączeniowych z tyłu urządzenia (kolanka niedostarczone). Zamocować jeden przedłużacz 50 mm (typowy 
produkt dostępny na rynku, niedostarczony) na kolanku dolnym. 

Należy przestrzegać kierunku przepływu a także wartości określonych na poniższym schemacie. 

 

Schemat podłączenia grzejnika łazienkowego (na ręczniki) 

 



Rodzaj 1: Podłączenie od dołu 

 

 

Gwintowane otwory  
1/2 15/21 F  

Kolanko 90° 

(niedostarczone)  

Przedłużacz 

(dostarczony)  

Osłona 

 

Środek urządzenia 

 

Doprowadzenie wody  

Odprowadzenie wody  

Oś dolna mocowania na ścianie 

 
Kolanko 90° 

(niedostarczone) 

Przedłużacz 
(dostarczony)  

Podłączenie przez 

ścianę 

Podłączenie przez posadzkę  

 

WIDOK Z BOKU 
 

WIDOK Z TYŁU 



Rodzaj 2: Podłączenie od prawej strony 

 

 

 

 

 

 

Po wykonaniu podłączenia hydraulicznego, należy przystąpić do napełnienia grzejnika 
łazienkowego (na ręczniki) i sprawdzenia szczelności instalacji. 

 

 

Kolanko 90° 
(niedostarczone) 

Doprowadzenie 

wody 

Odprowadzenie 

wody 

Kolanko 90°+  
Przedłużacz 50 mm  

(niedostarczony)  

Gwintowane otwory  
½ drobnozwojowe 15/21 F 

Środek urządzenia 

Dolna oś mocowania  
na ścianie 

Osłona 

WIDOK Z TYŁU WIDOK Z BOKU 



4/ Wykonanie podłączenia elektrycznego grzejnika łazienkowego (na ręczniki) 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłączenia elektrycznego, należy upewnić się, że grzejnik 
łazienkowy został napełniony w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia 
rezystencji. 

 

Zasady wykonania podłączenia  

 

- Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) należy zasilać z sieci 230 V Jednofazową 50Hz. 

- Podłączenie do zasilania grzejnika łazienkowego należy wykonać bezpośrednio do sieci, za wyłącznikiem 
samoczynnym i bez wyłącznika pośredniego.  

- Podłączenie do przewodu sekcyjnego należy wykonać przy pomocy kabla grzejnika łazienkowego za 
pośrednictwem puszki przyłączeniowej. W pomieszczeniach z występującą wilgocią, takich jak łazienki czy 
kuchnie, należy zamontować puszkę przyłączeniową na wysokości przynajmniej 25 cm od poziomu posadzki. 

- Podłączenie do uziemienia jest zabronione. Nie podłączać przewodu pilota (przewód czarny) do uziemienia.  

- Instalacja musi być wyposażona w urządzenie odcinające wielobiegunowe, o odległości otwarcia zestyku 
przynajmniej 3 mm.  

- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi 
posprzedażowej lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.  
- Jeśli przewód pilota używany jest za pośrednictwem centralki programującej, centralka ta musi zostać 

zabezpieczona przekładnią różnicową 30mA (np.: łazienka). Przedmiotowa przekładnia różnicowa to przekładnia, 

która również zabezpiecza grzejnik łazienkowy. 

Schemat podłączenie grzejnika łazienkowego 

Należy odłączyć zasilanie i podłączyć przewody zgodnie z poniższym schematem: 

 

Jeśli w Państwa domu znajduje się centralka programująca, programator lub urządzenia zarządzające, można podłączyć 

przewód pilota. 
W tym przypadku, w celu sprawdzenia prawidłowego przekazywania poleceń programujących, należy przeprowadzić 

następujące kontrole w zależności od wybranego trybu (Confort, Eco, ...) : 

 
TRYB 

CONFORT 

 

ECO Ochrona przed 
zamarzaniem 

 

Zatrzymanie 
odciążenie 

CONFORT 
-1°C 

 

CONFORT 
-2°C 

 

Przekazywany 
sygnał 

 

 
  

  
Pomiar pomiędzy 
przewodem pilota a 
punktem zerowym  

0 Woltów 230 Woltów 
 

-115 Woltów 
ujemnych 

 

+115 Woltów 
dodatnich 

 

230 Woltów 
przez 3 s 

 

230 woltów 
przez 7 s 

 

Faza = brązowy 

Obojętny = niebieski 

Pilot przewodowy = czarny 

Faza 

Obojętny 

Przewód urządzenia 

Sieć elektryczna 

1: Samo urządzenie 

2. Urządzenie podrzędne 

Dwie możliwości 

Urządzenie niesterowane 
Przewód pilotowy nie jest podłączony 

Do urządzenia z kasetą lub centralą 

programującą 



 5/Zamocowanie i blokada grzejnika łazienkowego (na ręczniki) na ścianie 

 

Zawiesić grzejnik łazienkowy. Następnie przystąpić do 
zablokowania urządzenia przybliżając ramę maskującą wzdłuż 
ściany (wskaźnik do góry). 
Zablokowanie pozwala na usunięcie luzu, który może pojawić 

się pomiędzy grzejnikiem łazienkowym a jego zamocowaniami.  

 

 

 

 

6/ Montaż i demontaż wieszaka 

Ustawić wieszak na wybranym panelu 
grzejącym. 
Wsunąć wieszak. 

  

Ustawić zatrzaśnik i wsunąć go aż do 

oporu. 

 

 

 

 

W celu zdemontowania wieszaka, 

usunąć zatrzaśnik i ściągnąć wieszak 

delikatnie go pochylając. 

  

 

Rama maskująca wskaźnik 



7/ Instalacja zdalnego systemu do regulacji na ścianie 

 
W celu zapewnienia lepszego użytkowania zdalnego sterownika, zaleca się zainstalować go z boku grzejnika 

łazienkowego (czujnik temperatury znajdujący się wewnątrz, kontroluje uruchamiania lub wyłączanie wentylatora), 

na wysokości 1,50 m w celu ułatwienia odczytu z ekranu. 

Zaleca się stosowanie kołków montażowych dostosowanych do ściany, na której urządzenie 

będzie instalowane (np.: karto-gips). Dopilnować, aby wysokość łebka śruby nie 

przekroczyła 2,3 mm i średnicy 7 mm. 

 

Przyłożyć wspornik zdalnego sterownika do ściany.  

 

Zaznaczyć dwa otwory do nawiercenia (należy 
wytyczyć je w linii poziomej).  

 
Usunąć wspornik zdalnego sterownika i wywiercić 2 

otwory.  

Zaznaczyć 2 otwory do wywiercenia 

 

Przykręcić wstępnie 2 śruby przed zainstalowaniem 
wspornika, 

 

Następnie przesunąć wspornik zdalnego sterownika 
na wprost 2 elementów podłużnych. 

 

Przekręcić wspornik w kierunku odwrotnym do ruchu 
wskazówek zegara (dopilnować, aby wspornik był 
wypoziomowany).  

 
Przykręcić śruby. 

 

Założyć osłonę. 

Instalacja jest zakończona. 

 

 

 

W celu ściągnięcia osłonki, należy wsunąć w szczelinę 
śrubokręt i wysunąć osłonę. 

  



PROCEDURA ROZPOZNANIA ZDALNEGO STEROWNIKA 

OPIS 
 

Po zamontowaniu grzejnika łazienkowego i zainstalowaniu zdalnego sterownika na ścianie, należy przywrócić 

zasilanie w celu przystąpienia do uruchomienia zdalnego sterownika. 

Należy otworzyć klapkę na wgłębieniu na baterie z tyłu zdalnego sterownika w 
celu wyjęcia baterii. 

 
Baterię (CR2430) należy włożyć do zdalnego sterowna w czasie 10 minut od 

momentu podłączenia zasilania elektrycznego grzejnika łazienkowego. 

 

Uwaga: Jeśli przekroczony zostanie okres 10 minut, należy odłączyć zasilanie na wyłączniku i ponownie je 

włączyć. Postępować w następujący sposób, pozostając w pobliżu grzejnika łazienkowego. 

 

Z chwilą włożenia baterii 

rozpoczyna się połączenie. 

 

 

Należy odczekać krótką chwilę, aż 

do zakończenia procedury 

rozpoznania (nie trzeba 

wykonywać żadnych czynności). 

 

 

Nie należy wkładać baterii przed podłączeniem grzejnika łazienkowego do zasilania 

elektrycznego. 

 

Podłączenie urządzenia zostało 

zakończone. 

 

Można przejść do ustawienia 

języka. 

 

Jeśli procedura rozpoznania zdalnego sterownika nie powiodła się, należy odnieść się do informacji na stronie 47. 



USTAWIENIA ZDALNEGO STEROWNIKA 

 
OPIS 

 

Po zakończeniu rozpoznania zdalnego sterownika, należy przystąpić do ustawienia dnia i godziny zdalnego 
sterownika. 
 

 

 

Należy dokonać wyboru języka (Fr 
język francuski, En – język 
angielski, ....). 

 

Wybrać język, używając + lub - 
Zatwierdzić wybór, naciskając 

przycisk OK. 

 

 

 

 
 

 

Język został wybrany.  

 

 

Należy wybrać dzień.  

 

 

Wybrać dzień, używając + lub -. 

Zatwierdzić wybór, naciskając 
przycisk OK. 

 

 

 

 

 

 

Należy wybrać godzinę. 

 

 

 

 

Wybrać godzinę, używając + lub - 

Zatwierdzić wybór, naciskając 
przycisk OK. 

 

 

 

 

Wybrać minuty, używając + lub -. 

Zatwierdzić wybór, naciskając 
przycisk OK. 

 

 

 

Ustawienie zostało zakończone. 
Zdalny sterownik powraca do 
głównego ekranu. 

 
 

 

 



DZIAŁANIE 

 

Sterowany pracą kotła w trybie ZIMA, grzejnik łazienkowy pracuje jako urządzenie elektryczne w pozostałych 
sezonach, gdy kocioł jest wyłączony. 

 
Zasady działania: 

Tryb ZIMA  

 

- Pracuje obieg kotła.  

- Pracuje zdalny sterownik gwarantujące 
uruchomienie Cyklu Prysznica (wyłącznie 
ogrzewanie łazienki, funkcja nagrzewania i 
suszenia ręczników nie działa) i cyklu Turbo 
(zapoznać się z informacjami na stronie 18 i 19). 

- Zdalny sterownik pracuje również i umożliwia 
programowanie Cyklu Prysznica (zapoznać się z 
informacjami na stronie 32) do ogrzewania 
łazienki.  

- Rezystencja nie działa, nie jest podłączona do 
zasilania.  

-Kocioł steruje pracą grzejnika.  

 

 

Tryb LATO 

 

- Nie działa obieg kotła.  

- Zdalny sterownik odzyskuje wszystkie swoje 
funkcje.  

- Kocił nie steruje pracą grzejnika.  

- Rezystencja przejmuje funkcję kotła, który jest 
wyłączony.  

 

 

 

Kocioł 

Kocioł 



DZIAŁANIE 

 

 
WYBÓR TRYBU UŻYTKOWANIA (TRYB ZIMA LUB LATO) 

 

 

a) Zawór zwrotny kotła. 

b) Kontrolka świetlna Praca/ Stop rezystencji. 

c) Przełącznik Praca/ Stop rezystencji. 

d) Zawór zasilający umożliwiający 
 doprowadzenie wody ciepłej z kotła. W 
 zależności od wybranego modelu, może być 
 termostatyczny lub nie. 

 

ZIMA 

 

- Przełącznik c jest ustawiony w pozycji O. 

- Kontrolka świetlna b jest wyłączona, rezystencja grzejąca wbudowana w 
urządzeniu nie jest zasilana.  

- Zawór zasilający d musi być otwarty.  

- Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty. 

 

LATO - Przełącznik c jest ustawiony w pozycji I.  

- Kontrolka świetlna b jest włączona, rezystencja podgrzewająca wbudowana 
w urządzeniu jest zasilana.  

- Zawór zasilający d musi być zamknięty.  

 

Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty w celu uniknięcia 
jakiegokolwiek ryzyka niemożliwego do naprawienia uszkodzenia 
grzejnika łazienkowego. 

 

 



DZIAŁANIE 

 

ZDALNY STEROWNIK 

 

Dla większego komfortu i oszczędności, niniejszy grzejnik łazienkowy został wyposażony w zdalny sterownik a z 
cyfrowym wyświetlaczem.  Pozwala ono na ustawianie wszystkich funkcji zakupionego przez Państwa grzejnika 
łazienkowego. 
 

 

 

A Ustawienie temperatury, dnia i godziny  

B Uruchomienie/Zatwierdzenie / Tryb oczekiwania  

C Ustawienie temperatury, dnia i godziny  

D Zwrot 

E Cykl Prysznic 

F Menu  

G Przycisk nawigacyjny < lub > 
 

Poszczególne informacje znajdujące się na wyświetlaczu 

 

 

 

Aktualne: Temperatura, dzień, godzina i ustawienia 

Programowanie 

Przewód pilota  

Wzorcowanie 

Zablokowanie 

Tryby Ustawienia 

Wyświetlenie programu  

Temperatura, dzień, godzina i 

ustawienia, jeśli aktualne 

Czynność niemożliwa do wykonania 

Stan odbioru pilota  

Stan baterii  

Licznik 

 



Na zdalnym sterowaniu, można wyświetlić informacje na temat tego czy grzejnik łazienkowy ogrzewa łazienkę, 

podgrzewa ręczniki czy też suszy ręczniki. 

 

 

Grzejnik łazienkowy podgrzewa ręczniki. 

 

 

 

 

Grzejnik łazienkowy suszy ręczniki.  

  

 

 

Grzejnik łazienkowy ogrzewa łazienkę.  
 

 

Opis kontrolek świetlnych wentylatora  

Kontrolka świetlna świeci na czerwono, jeśli 
grzejnik łazienkowy nagrzewa się. 

 

Kontrolka ta świeci na zielono, gdy grzejnik 
łazienkowy jest włączony ale nie grzeje. 

 
Kontrolka jest wyłączona, gdy grzejnik jest 

wyłączony (ale nadal pod napięciem). 

 

 

Kontrolka świeci się na pomarańczowo w 

celu zasygnalizowania potrzeby 

wyczyszczenia filtra (zapoznać się z 

informacjami na stronie 45).  

 



Praca w trybie ZIMA kocioł włączony  

 

OGRZEWANIE POMIESZCZENIA: 

UŻYCIE TRYBU OGRZEWANIA POMIESZCZENIA POŁĄCZONEGO Z OBIEGIEM KOTŁA 

 
OPIS 

 

W konfiguracji tej, działanie grzejnika łazienkowego jest identyczne z działaniem grzejnika podłączonego do 

obiegu kotła. Sterowanie grzejnikiem jest całkowicie zależne od obiegu kotła i ewentualnego zaworu 

termostatycznego zainstalowanego na grzejniku łazienkowym (należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania 

kotła i/lub zaworu termostatycznego w celu zapoznania się z ich działaniem). 

 

 

a) Zawór zwrotny kotła. 

b) Kontrolka świetlna Praca/ Stop rezystencji. 

c) Przełącznik Praca/ Stop rezystencji. 

d) Zawór zasilający umożliwiający doprowadzenie 
 wody ciepłej z kotła. W zależności od wybranego 
 modelu, może być termostatyczny lub nie. 

 

 

ZIMA - Przełącznik c jest ustawiony w pozycji O. 

- Kontrolka świetlna b jest wyłączona, rezystencja grzejąca wbudowana w urządzeniu nie jest 
zasilana. 

- Zawór zasilający d musi być otwarty. 

- Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty. 

 

URUCHOMIENIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 

 

W celu użycia funkcji Cykl Prysznic i uruchomienia trybu Turbo grzejnika, należy go WŁĄCZYĆ. 

 

Aby włączyć urządzenie należy 

krótko nacisnąć przycisk 

znajdujący się po lewej stronie 

wentylatora. 
  

Na zdalnym sterowniku 
wyświetlona zostanie temperatura 
komfortowa. 

 

Zdalny sterownik wyświetla temperaturę 21°C i pracuje w trybie Confort, jednak ta temperatura i ten tryb nie są 
skuteczne ponieważ grzejnik łazienkowy jest obsługiwany przez obieg kotła. 



Praca w trybie ZIMA kocioł włączony  

 

OGRZEWANIE POMIESZCZENIA: 

UŻYCIE TRYBU OGRZEWANIA POMIESZCZENIA POŁĄCZONEGO Z OBIEGIEM KOTŁA  

(PATRZ STRONA 26) 

 
OPIS 

 

Funkcja ta pozwala na ogrzewanie łazienki dzięki wentylatorowi (temperatura ustawiona fabrycznie na 24˚C z 
możliwością zmiany). Wybrany czas ogrzewania odpowiada czasowi Państwa obecności w łazience. 
 

 

Funkcja Cykl Prysznica wyłącza się po zakończeniu trwania określonego czasu. Zdalny sterownik 
wyświetla 120 minut, cykl odpowiadający suszeniu ręczników, jednak cykl ten nie działa w trybie 
ZIMA. 
 

JAK WŁĄCZYĆ TĘ FUNKCJĘ? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć na jeden z przycisków  w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
W celu uruchomienia Cyklu Prysznic 

należy nacisnąć przycisk . 

 
Czas trwania Cyklu Prysznic może 
zostać zmieniony przy użyciu 
przycisków + lub -.  
Czas trwania cyklu może wahać się od 
5 do 60 minut.  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
Wybrany czas zaczyna być odliczany. 
Czas ten zostanie zapamiętany do 
kolejnego uruchomienia Cyklu 
Prysznic. 
 

 
Po zakończeniu wybranego czasu Cykl 
Prysznic zostaje wyłączony (Zdalny 
sterownik wyświetla 120 minut, cykl 
odpowiadający suszeniu ręczników, 
jednak cykl ten nie działa w trybie 
ZIMA).   

Po zakończeniu danego czasu zdalny 
sterownik wraca do wyświetlania 
głównego ekranu. 
 

Jeśli przypadkowo zostanie naciśniety 

przycisk , urządzenie zaproponuje 
wyłączenie danej funkcji.  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK, aby nie wyłączyć funkcji Cykl 
Prysznic. 

 
Cykl trwa nadal.  

 

 



Praca w trybie ZIMA kocioł włączony  

 

UŻYTKOWANIE FUNKCJI MANUALNEJ/RĘCZNEJ: WŁĄCZENIE TRYBU TURBO 

 
OPIS 

 

Funkcja ta pozwala włączyć tryb Turbo grzejnika łazienkowego. Wentylator będzie ogrzewał łazienkę przez okres 

od 5 do 60 minut. 

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
Aby włączyć tryb Turbo, nacisnąć 

przycisk  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Naciskając przyciski + lub – można 
zmienić czas trwania trybu Turbo. 
 

 
Aby WŁĄCZYĆ tryb Turbo, należy 
zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

  
Po zakończeniu czasu trwania trybu 
zdalny sterownik wraca do 
wyświetlania głównego ekranu. 

 

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB? 
 

 
Aby wyłączyć tryb Turbo, nacisnąć 

przycisk  

 
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia TAK. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. 
 

 
Tryb Turbo zostaje wyłączony. 

  
Zdalny sterownik wraca do wyświetlania 

głównego ekranu. 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 

OGRZEWANIE POMIESZCZENIA: 

UŻYCIE TRYBU OGRZEWANIA DO TEMPERATURY POKOJOWEJ 

 
OPIS 

 

 

a) Zawór zwrotny kotła. 

b) Kontrolka świetlna Praca/ Stop rezystencji. 

c) Przełącznik Praca/ Stop rezystencji. 

d) Zawór zasilający umożliwiający doprowadzenie 
wody ciepłe z kotła. W zależności od wybranego 
modelu, może być termostatyczny lub nie. 

LATO - Wyłącznik c znajduje się w pozycji I.  

- Kontrolka świetlna b jest wyłączona, rezystencja grzejąca wbudowana w urządzeniu jest 
zasilana.  

- Zawór zasilający d musi być zamknięty.  

- Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty, aby uniknąć wszelkiego ryzyka 
nieodwracalnego uszkodzenia grzejnika łazienkowego. 

 

URUCHOMIENIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 

 

 

Aby WŁĄCZYĆ grzejnik łazienkowy 

należy krótko nacisnąć przycisk 

znajdujący się po lewej stronie 

wentylatora.   

Na zdalnym sterowniku wyświetlona 

zostanie temperatura komfortowa. 

Przy pierwszym uruchomieniu, urządzenie jest ustawione na tryb Confort, temperaturę 21°C.  

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu podświetlenia 

ekranu. 

USTAWIENIE TRYBU CZUWANIA GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 

 

W celu uruchomienia trybu czuwania 
należy przez dłuższą chwilę naciskać 

przycisk  

 

 
Grzejnik łazienkowy nie grzeje.  

W celu włączenia zdalnego sterownika, należy krótko nacisnąć przycisk  



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 

WYBÓR TRYBU OGRZEWANIA 

 

Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) pozwala na pracę w kilku trybach ogrzewania:  

- Tryb Confort pozwalający na uzyskanie przyjemnej temperatury pokojowej.  

- Tryb Eco pozwalający na obniżenie temperatury w pomieszczeniu w trakcie przedłużonej nieobecności w domu 
czy w ciągu nocy. 

- Tryb Programowania pozwalający na wybranie okresów ogrzewania w trybie Confort lub w trybie Eco. 

- Tryb Ochrony przed zamarzaniem pozwalający na utrzymanie temperatury na poziomie 7°C (± 3°C) przy 
nieobecności przekraczającej 24 godziny.  

 

OGRZEWANIE POMIESZCZENIA:  

UŻYCIE TRYBU CONFORT  

 
OPIS 

Tryb ten pozwala uzyskać przyjemną temperaturę pokojową w danym pomieszczeniu. 

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
W celu uruchomienia trybu Confort 
nacisnąć przycisk < lub >, 
aż do momentu gdy strzałka wskaże 

tryb Confort   

 

 
Grzejnik łazienkowy będzie utrzymywał 
temperaturę komfortową 21°C 

 

Zalecana temperatura Confort wynosi 21°C. Tryb Confort umożliwia ustawienie temperatury w zakresie od 

12,5°C do 30°C.  

JAK ZMIENIĆ TEMPERATURĘ? 
 

 

 

 

Aby zmienić wyświetlaną temperaturę, 

nacisnąć przycisk + lub -.  

 

 
Grzejnik łazienkowy utrzyma wskazaną 
temperaturę. 

 

 

Należy odczekać przynajmniej 6 godzin, aby temperatura ustabilizowała się. 
Zmienić ponownie temperaturę, jeśli nie jest odpowiadająca. 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 

OBNIŻENIE TEMPERATURY W POMIESZCZENIU:  

UŻYCIE TRYBU ECO 

 

OPIS 
 

Tryb ten pozwala obniżyć temperaturę w danym pomieszczeniu w trakcie nieobecności w domu od 2 do 24 

godzin lub w ciągu nocy. 

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
Aby włączyć tryb Eco, nacisnąć 
przycisk < lub > 
aż do momentu gdy strzałka wskaże 

tryb Eco  

 

 

 
Temperatura zostanie obniżona o 
3,5˚C w stosunku do wcześniej 
ustawionej temperatury Confort. 

 

JAK ZMIENIĆ TEMPERATURĘ? 
 

 

 

 

Aby zmienić wyświetlaną temperaturę, 

nacisnąć przycisk + lub -.  

 

 
Grzejnik łazienkowy utrzyma wskazaną 
temperaturę. 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 

PROGRAMOWANIE OKRESU OGRZEWANIA: UŻYCIE TRYBU PROGRAMOWANIE 

 

OPIS 
 

Tryb ten pozwala na programowanie okresów temperatury Confort (w trakcie obecności w domu) i Eco (pod 
nieobecność lub w trakcie nocy). 

 
Przed ustawieniem programowania, należy upewnić się czy data i godzina na zdalnym sterowniku zostały 

prawidłowo ustawione (zapoznać się z informacjami na stronie 36).  

Zdalny sterownik wyposażony jest w program 
domyślny. Program ten należy odczytywać w 
następujący sposób: 

- Czarne punkt oznaczają, że urządzenie pracuje w 
trybie Confort.  

- Brak czarnych punktów oznacza, że urządzenie 
pracuje w trybie Eco.  

 

Program ten przewiduje:  

Od poniedziałku do niedzieli, okres pracy w trybie 
Confort od godziny 6 do 10 i od godziny 18 do 22. 

 

 

JAK WYŚWIETLIĆ WSTĘPNE USTAWIENIA? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
Aby uzyskać dostęp do menu 
Programowanie Eco/Confort, nacisnąć 

przycisk  

 
Nacisnąć przycisk < lub > 
aż do momentu wyświetlenia Prog 
Eco/Confort.  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. 

 
Urządzenie wyświetli menu Wybór 
dnia.  

 
Nacisnąć przycisk < lub >aby 
wyświetlić kolejny dzień. 

 
Kontynuować w celu przejrzenia ustawień 
zaprogramowanych fabrycznie (w trybie 
Confort i w trybie Eco) na każdy dzień 
tygodnia.  

Po zakończeniu powyższych czynności 
należy wyjść z menu, naciskając na 

przycisk aby wrócić do menu  
Programowanie Eco/Confort.  
   

Aby wrócić do głównego ekranu, należy 

nacisnąć przycisk  



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

JAK ZMIENIĆ WSTĘPNIE ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA? 
 

W sytuacji, gdy wstępnie zaprogramowane ustawienia nie odpowiadają Państwa rytmowi życia, można zmienić je 
oraz zaprogramować własne okresy ogrzewania w temperaturze Confort i Eco.  

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 
podświetlenia ekranu. 
 

 
 
 
Należy wejść do menu Prog  
Eco/Confort (patrz strona poprzednia, 
jak to zrobić).  

 
Zatwierdzić, naciskając przycisk OK.  
Nacisnąć przycisk < lub > aby wybrać 
dzień programowania. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Teraz można dokonać zmiany 
wstępnie zaprogramowanych 
ustawień. 

(  programowanie w trybie Confort,  

 programowanie w trybie Eco)  
Przejść do godzin, używając < lub >. 
Przy poszczególnych godzinach 
można zobaczyć, który tryb jest 
aktywny – Eco czy Confort. 

 
Eco => Confort 
Aby przełączyć na tryb Confort przy 
danej godzinie, w sytuacji gdy 
zaprogramowany jest tryb Eco, należy 
nacisnąć przycisk +.  
 
Confort => Eco  
Aby przełączyć na tryb Eco przy danej 
godzinie, w sytuacji gdy 
zaprogramowany jest tryb Confort, 
należy nacisnąć przycisk -. 

 
Zmienione zostały zaprogramowane 
ustawienia na poniedziałek, wybór 
należy zatwierdzić, naciskając przycisk  
OK. 

 

 
Istnieje możliwość skopiowania tak 
zaprogramowanych ustawień  
na pozostałe dni tygodnia. 
 

 

Czy chcesz skopiować zaprogramowane ustawienia na pozostałe dni tygodnia? 
 

 
Czy chcesz skopiować 
zaprogramowane ustawienia  
na dni tygodnia, w których grzejnik 
pracuje w takim samym rytmie? 
 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. Aby zmienić dzień, nacisnąć 
przycisk < lub >. 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony 

Czy chcesz skopiować zaprogramowane ustawienia na pozostałe dni tygodnia? 

 
Jeśli nie chcesz skopiować 
zaprogramowanych ustawień, 
nacisnąć przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia NIE.  
 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK 

 
Zdalny sterownik powraca do 
wyświetlania ekranu głównego. 
 

 

JAK WŁĄCZYĆ TRYB PROGRAMOWANIE? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 

Aby włączyć tryb Programowanie,  
nacisnąć przycisk < lub > 
aż do wyświetlenia strzałki wskazującej 

tryb Prog.  

 

 

Zdalny sterownik powraca do 
wyświetlania ekranu głównego. 
Zdalny sterownik wyświetla 

programowanie w trybie Confort lub 

Eco  

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony 

NIEOBECNOŚĆ POWYŻEJ 24 GODZIN:  

UŻYCIE TRYBU OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM 

 

OPIS 
Tryb ten pozwala na utrzymanie temperatury 7˚C (± 3°C) w trakcie nieobecności w domu powyżej 24 godzin. 

Temperatura ta nie może być zmieniona.  

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
Aby włączyć tryb Ochrona przed 
zamarzaniem, należy nacisnąć 
przycisk< lub > aż do wyświetlenia się 
strzałki wskazującej tryb Ochrona 
przed zamarzaniem. 

 

 

 
Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) 
będzie utrzymywał temperaturę 7°C.  

 

WYBÓR FUNKCJI 

Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) wyposażony jest w kilka funkcji umożliwiających zwiększenie komfortu w trakcie 
przebywania w łazience: 

 

- Cykl Prysznic  umożliwia wykonania 3 następujących czynności: szybkie ogrzanie łazienki 
(temperatura wstępnie ustawiona na 24°C z możliwością jej zmiany), nagrzanie ręczników (w przypadku 
zaprogramowania Cyklu Prysznic) do użycia po wyjściu z wanny lub spod prysznica, na następnie 
wysuszenie ich po użyciu. 

 

- Turbo: praca wentylatora przez okres regulowany pomiędzy 5 a 60 minut, umożliwiający dzięki temu bardzo 
szybkie podwyższenie temperatury w łazience. 

 

- Suszenie ręczników: umożliwia szybkie wysuszenie ręczników. Należy używać przede wszystkim, gdy nie 
ma potrzeby ogrzewania łazienki. 

 

- Ogrzewanie ręczników: działanie grzejnika na maksymalnej mocy przez 35 minut, pozwala na zwiększenie 
komfortu po wyjściu spod prysznica czy z wanny.  

 

- Zaprogramowanie Cyklu Prysznic można dostosować do stylu życia. Funkcja ta pozwala na przygotowanie 
ciepłej łazienki przez wejściem do niej, w tym przypadku wentylator uruchamia się 10 minut przez 
rozpoczęciem cyklu. Możliwe jest zaprogramowanie według potrzeby 3 cykli prysznica dziennie w zależności 
od godziny wejścia i czasu spędzonego w łazience. 

 
- Zaprogramowane ustawienia Eco-Confort są ustawieniami domyślnie zapisanymi. Jednak, można zmienić 

je w celu zaprogramowania godzina po godzinie i dzień po dniu, temperatury pracy grzejnika łazienkowego w 

trybie Confort (wstępne ustawienie 21°C, z możliwością zmiany) i w trybie Eco (-3,5°C W stosunku do 

temperatury Confort). Funkcja ta umożliwia optymalne użytkowanie grzejnika łazienkowego i uzyskanie 

znaczących oszczędności energii elektrycznej. 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony 

JEDNOCZESNE URUCHOMIENIE FUNKCJI OGRZEWANIA I SUSZENIA:  

UŻYWANIE CYKLU PRYSZNIC 

 

OPIS 
 

Funkcja ta pozwala na ogrzewanie łazienki (temperatura fabrycznie ustawiona na 24˚C)  

i suszenie ręczników po ich użyciu. 

Wybrany czas działania tej funkcji odpowiada czasowi obecności w łazience. 
Funkcja Cykl Prysznic będzie nadal działać po zakończeniu wybranego czasu aby zakończyć suszenie ręczników. 

JAK WŁĄCZYĆ TĘ FUNKCJĘ? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
 
 
 
W celu uruchomienia funkcji Cykl 
Prysznic należy nacisnąć przycisk 

 

 
Okres trwania cyklu można zmienić 
używając przycisków + lub -. 
Okres trwania cyklu może wahać się 
od 5 do 60 minut. Zatwierdzić wybór, 
naciskając przycisk OK. 
 

 
Wybrany czas rozpoczyna swój bieg. 
Wybrany czas zostanie zapisany w 
celu kolejnego uruchomienia Cyklu 
Prysznic.  
 

 
 
Po zakończeniu wybranego czasu Cykl 
Prysznic działa nadal i suszy ręczniki 
(czas suszenia ręczników wynosi 120 
minut 
i nie może być zmieniony). 
 

  
Po zakończeniu czasu zdalny 
sterownik powraca do głównego 
wyświetlacza.  
 

 
 
Jeśli przypadkowo naciśnięty zostanie 

przycisk w menu pojawi się 
propozycja wyłączenia funkcji. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK, aby nie wyłączyć funkcji Cykl 
Prysznic.  

 
Cykl działa nadal.   

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 
JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ CYKLU PRYSZNIC? 

 

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję  
Cykl Prysznic przed upływem 
wybranego czasu, 

należy nacisnąć przycisk  

 
Naciskać przycisk < lub >aż do 
wyświetlenia TAK.  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

Cykl Prysznic zostanie wyłączony. 

  
Zdalny sterownik powraca do 
głównego wyświetlacza.  

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

UŻYCIE FUNKCJI RĘCZNEJ: URUCHOMIENIE TRYBU TURBO 

 

OPIS 
Funkcja ta umożliwia włączenie trybu Turbo grzejnika łazienkowego. Wentylator będzie ogrzewał łazienkę przez 

okres od 5 do 60 minut. 

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
 
Aby włączyć tryb Turbo, należy 

nacisnąć przycisk  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Naciskając przyciski + lub –, można 
zmienić czas trwania trybu Turbo.  
 

 
 
 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK w celu uruchomienia trybu Turbo. 

  
Po zakończeniu trwania trybu Turbo 
zdalny sterownik wraca do głównego 
wyświetlacza.  

 

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB? 
  

 
 
 
Aby wyłączyć Turbo, należy nacisnąć 

przycisk  

 
Należy naciskać przyciski < lub> , aż 
do pojawienia się TAK.   

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
 
Tryb turbo zostaje wyłączony.  
 

  
Zdalny sterownik wraca do głównego 
wyświetlacza.  
 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

UŻYWANIE FUNKCJI RĘCZNYCH: URUCHOMIENIE TRYBU SUSZENIA RĘCZNIKÓW 

 

OPIS 

Funkcja ta pozwala włączyć tryb suszenia ręczników. Czas suszenia ręczników wynosi  
120 minut.  

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
 
W celu uruchomienia trybu 
suszenia ręczników należy nacisnąć 

przycisk  
 

Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
Naciskać przycisk < lub > aż do  
wyświetlenia WŁĄCZENIE SUSZENIA. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
 
Tryb suszenia ręczników został 
włączony. Czas suszenia ręczników 
wynosi 120 minut i nie może być 
zmieniony.  

Tryb Suszenie włączony 
 

Po zakończeniu trwania Cyklu 
Suszenia zdalny sterownik wraca do 
głównej strony wyświetlacza. 
 

 

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB? 
 

 
 
 
Aby wyłączyć tryb suszenia ręczników, 

należy nacisnąć przycisk  

 
Naciskać przycisk < lub > aż do  
wyświetlenia TAK. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
 
Tryb suszenia ręczników został 
wyłączony.  
 

 
Cykl Zakończony 

 
Zdalny sterownik wraca do 
głównej strony wyświetlacza. 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

UŻYWANIE FUNKCJI RĘCZNYCH: URUCHOMIENIE TRYBU OGRZEWANIA RĘCZNIKÓW 

 

OPIS 

Funkcja ta pozwala WŁĄCZYĆ tryb ogrzewania ręczników. Czas trwania trybu ogrzewania ręczników wynosi  
35 minut. 

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB? 

 Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
 
 
W celu uruchomienia trybu ogrzewania 

ręczników nacisnąć przycisk  
 

Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia OGRZEWANIE 
RĘCZNIKÓW.  
 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
 
Tryb ogrzewania ręczników jest 
aktywny. Cza trwania tego trybu 
wynosi 35 minut i nie może być 
zmieniony.  
 

 

 
Ogrzewania aktywne 

 
Ogrzewanie ręczników w trakcie  
Po zakończeniu trybu ogrzewania 
ręczników zdalny sterownik powraca 
głównego wyświetlacza.  
 

 

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB? 
 

 
 
 
Aby wyłączyć tryb ogrzewania 

ręczników, nacisnąć przycisk  

 
Wyłączyć Ogrzewanie ręczników? NIE 
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia TAK. 

 
Włączyć tryb ogrzewania ręczników? 
TAK 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  



 
 
 
Tryb ogrzewania ręczników został 
wyłączony.  
 

 
Cykl Zakończony 

 
PONIEDZIAŁEK - 12h06 
Zdalny sterownik wraca do 
głównej strony wyświetlacza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

UŻYCIE FUNKCJI PROGRAMOWANI CYKLU PRYSZNIC 

 

OPIS 

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie Funkcji Cykl Prysznica, uruchamiającej jednocześnie ogrzewania łazienki, 
ogrzewanie ręczników oraz suszenie ręczników. 

 

Zaprogramowana długość czasu pracy odpowiada długości twojej obecności w łazience, jednak Funkcja Cykl 
Prysznic zostanie uruchomiona trochę wcześniej, tak aby ręczniki były ciepłe gdy wejdziesz do łazienki. 

Funkcja ta będzie nadal aktywna, po zakończeniu zaprogramowanego czasu, aby zakończyć suszenie ręczników. 

 

Istnieje możliwość zaprogramowania 3 okresów czasowych obecności w łazience w trakcie jednego dnia, i tak 
spełnić potrzeby wszystkich członków rodziny. 

 

Przykład programowania:  

 

 

Wybór dnia PONIEDZIAŁEK 

Cykl 1: Godzina wejścia do łazienki: 6h00 – Czas trwania cyklu: 15 minut 

Co będzie się działo w łazience:  

 

Od 5h15 do 5h50 Ogrzewanie ręczników 

 

Możliwość włączenia lub  

wyłączenia tej funkcji*  

Od 5h50 do 6h15  

 

Ogrzewanie łazienki  

 

Możliwość zmiany temperatury do 
osiągnięcia*  

 

Od 6h15 do 8h15 Suszenie ręczników 

 

Możliwość włączenia lub 
wyłączenia tej funkcji *  

 

 

- Cykl 2: Godzina wejścia do łazienki: 7h30 – Czas trwania cyklu: 30 minut 

- Cykl 3:Godzina wejścia do łazienki: 18h00 – Czas trwania cyklu: 30 minut 

Tak zaprogramowane ustawienia mogą być używane w inne dni tygodnia, i mogą zostać skopiowane na 
WTOREK, CZWARTEK I PIĄTEK. 

 

Inne programy na dni: ŚRODA, SOBOTA i NIEDZIELA  

- Cykl 1: Godzina wejścia do łazienki: 8h30 – Czas trwania cyklu: 15 minut 

- Cykl 2: Godzina wejścia do łazienki : 18h30 – Czas trwania cyklu: 30 minut 

- Cykl 3: Brak trzeciego zestawu ustawień 

 

Przed ustawieniem programowania należy upewnić się, czy data i godzina na zdalnym sterowniku zostały 
prawidłowo ustawione (zapoznać się z informacjami na stronie 36).  

 
* Możliwość zmiany poprzez ustawienie parametrów Cykl Prysznic (zapoznać się z informacjami na stronie 39).  



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 
JAK ZAPROGRAMOWAĆ CYKL PRYSZNIC? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
 
 
Aby użyć funkcji Programowanie Cyklu 
Prysznic, należy nacisnąć przycisk 

 
 

Funkcje manualne  
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia PROG CYKL PRYSZNIC.  

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 

 
 
 
 
 
Należy wybrać dzień zaprogramowania 
ustawień 
  

Należy wybrać dzień przy użyciu 
przycisku < lub >, a następnie 
zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Godzina wejścia Cykl 1  

 
 
 
 
Należy wybrać godzinę wejścia do 
łazienki w celu uruchomienia 
pierwszego Cyklu Prysznic. 

 
Wybrać godzinę przy pomocy 
przycisków + lub -, następnie 
zatwierdzić wybór przyciskiem OK.  

 
Wybrać minuty przy pomocy 
przycisków + lub -, następnie 
zatwierdzić wybór, naciskając OK. 

 
 
 
 
 
Należy wprowadzić czas trwania  
Cykl Prysznic (od 5 do 60 minut).  
  

Wprowadzić czas trwania 
Wybrać czas trwania przy pomocy  
przycisków + lub -, następnie 
zatwierdzić wybór, naciskając OK.  

 

 
Pierwszy okres trwania Cyklu  
Prysznic został zaprogramowany.  

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  
 

Chcesz zaprogramować Cykl 2 i/lub 3? 
 

 
 
 
 
Chcesz kontynuować i zaprogramować  
nowy czas trwania  
Cyklu Prysznic.  

 
Utworzyć Cykl 2 TAK  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Godzina wejścia Cykl 2 Postępować 
zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami 
i kontynuować utworzenie Cyklu 3.  

 

Nie chcesz programować Cyklu 2 ani/lub 3? 

 
 
 
Nie chcesz utworzyć  
Cyklu 2 lub 3, naciskać przyciski 
+ lub – aż do wyświetlenia NIE.  
 

 
Utworzyć Cykl 2 NIE  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Skopiować? TAK  
Możesz teraz skopiować 
zaprogramowane ustawienia.  

 

JAK SKOPIOWAĆ ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

Można skopiować zaprogramowane ustawienia na 1 lub kilka dni tygodnia.  
 

 
 
 
 
Teraz możesz skopiować tak 
zaprogramowane ustawienia na 
kolejny dzień.  
  

Skopiować poniedziałek na wtorek  
Zatwierdzić wybór, naciskając  
przycisk OK.  
 

 
Docelowy dzień OK  
Kontynuuj, wybierając dni 
za pomocą < lub>. Po zakończeniu 

nacisnąć przycisk  

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

 
JAK SKOPIOWAĆ ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA? 

Jeśli pomyliłeś się wprowadzając czas obecności w łazience i musisz zaprogramować nowe Cykle  
Prysznic, lub po prostu chcesz usunąć zaprogramowane ustawienia, wykonaj następujące czynności.  

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
 
 
Wrócić do menu Programowanie  
Cyklu Prysznic, naciskając przycisk 

 
 

Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
 
 
Możesz usunąć program  
Cykl Prysznic (cały program  
na dany dzień). 

 
Usunąć poniedziałek? TAK 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Usunąć OK  
 

 
 
 
 
Nacisnąć przycisk OK., aby 
wprowadzić nowy program dla dnia, w 
którym usunięty został stary program. 

 
PONIEDZIAŁEK 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Godzina wejścia Cykl 1  
Rozpocznij ponownie programowanie 
Cyklu Prysznic. 

 

JAK WŁĄCZYĆ ZAPROGRAMOWANIE CYKLU PRYSZNIC? 
 

Zapoznać się z informacjami na stronie 37 w celu wybrania 
wewnętrznego programowania i uruchomienia programowania ustawień 
Cyklu Prysznic. 

 

 



 

WYBÓR JĘZYKA 

Możesz wybrać język wyświetlany na zdalnym sterowniku. 

JAK WEJŚĆ W USTAWIENIA WYBORU JĘZYKA? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 

 

Aby wejść w ustawienia wyboru języka, 

nacisnąć przycisk   

Funkcje manualne 
Naciskać przycisk < lub> aż do 
pojawienia się komunikatu Język.  

 

Język 

Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 

 

Wybierz odpowiadający ci język  

(Fr – francuski, En – angielski, ....).  
Ewentualnie zmień przy pomocy 
przycisków + lub -. 

 

Język francuski 

Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 

Zmieniono język  

Ekran powróci do strony głównej. 

 

USTAWIENIE DNIA I GODZINY 

 

Ustawienia te należy powtarzać każdorazowo po zmianie baterii. 

JAK WEJŚĆ DO USTAWIEŃ DNIA I GODZINY? 
 

 
 
Aby wejść do ustawień dnia  

i godziny, nacisnąć przycisk  

 
Funkcje manualne 
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia Dzień i Godzina.   

 
Dzień i Godzina 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
 
Wybierz dzień przy pomocy 
klawiszy + lub -. 

 
DZIEŃ: Poniedziałek 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Godzina  
Ewentualnie zmień za pomocą 
klawiszy + lub -.  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  



 

 
 
Wybierz minutę przy pomocy 
przycisków  + lub -.  

 
Minuty 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Godzina zmieniona 
Ekran powróci do strony głównej. 

 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

USTAWIENIA PARAMETRÓW: WYBÓR PROGRAMOWANIA WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO 

 

OPIS 
Grzejnik łazienkowy wyposażony został w możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami programowania:  
 
- Programowanie Wewnętrzne pozwalające na bezpośrednie programowanie na zdalnym sterowniku trybów Confort 

lub Eco i Cyklu Prysznic.  
 
- Programowanie Zewnętrzne pozwalające na użycie Pilota przewodowego, gdy taki jest podłączony do 

programatora w celu zaprogramowania ustawień trybów Confort i Eco. Należy zapoznać się z instrukcją załączoną 
do programatora. Zapoznać się z instrukcją załączoną do programatora. Programowanie zewnętrzne nie umożliwia 
zaprogramowania parametrów Cyklu Prysznic.  

 
Uwaga: Tryb programowania jest domyślnie ustawiony na Programowanie Wewnętrzne. 

 
JAK WYBRAĆ PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ WEWNĘTRZNE LUB PRZEZ PILOTA PRZEWODOWEGO? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
Aby uzyskać dostęp do wyboru 
programowania, nacisnąć przycisk 

 
 

Funkcje manualne 
Naciskać przycisk < lub > aż do  
wyświetlenia Ustawienie Parametrów.   

 
Ustawienie parametrów  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
 
Wybrać tryb Programowania 
Wewnętrznego lub Zewnętrznego 
przez pilot przewodowy. 

 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Wybór trybu Prog Wewnętrzne 
TAK 

 

TAK: chcesz używać programowania wewnętrznego. 

 
 
 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
  

Wewnętrzny OK 
 

 
Ekran powraca do głównej strony 
wyświetlacza.  
 

 
 
Aby włączyć programowanie, 
należy naciskać przycisk  
< lub > do momentu, aż strzałka 
wyboru wskaże tryb Programowanie.  

PONIEDZIAŁEK – 12h06 
 

PONIEDZIAŁEK – 12h06 



  Zdalny sterownik wskazuje, czy 
znajdujesz się w trybie Confort, czy w 
trybie Eco.  
 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

NIE: Chcesz używać trybu programowania zewnętrznego przez Pilot przewodowy  
 

 
 
 
Naciskać przyciski + lub - 
aż do pojawienia się NIE.  
  

Prog Wewnętrzny  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
Prog zewnętrzny przez pilota 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
 
 
Pilot przewodowy zajmie się 
programowaniem. 
  

Pilot przewodowy OK  
 

 
PONIEDZIAŁEK -12h06 
Ekran powraca do strony głównej 
wyświetlacza. 

 
 
Aby włączyć tryb Programowanie,  
naciskać przycisk < lub > 
aż do momentu gdy strzałka wskaże 
tryb Programowanie.  
 

 
PONIEDZIAŁEK – 12h06 

 

 
PONIEDZIAŁEK – 12h06 
Na ekranie wyświetli się piktogram 
Pilot przewodowy. 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony 

USTAWIENIE PARAMETRÓW: 

WYBÓR USTAWIEŃ PARAMETRÓW CYKLU PRYSZNIC 

 

OPIS 

Funkcja Cykl Prysznic umożliwia wykonanie 3 czynności: ogrzanie łazienki, ogrzanie ręczników i suszenie 
ręczników.  

Istnieje możliwość wyłączenia jednej z czynności, której nie chcesz używać oraz zmiany temperatury 
zaprogramowanej do ogrzewania łazienki (Confort +).  

 
JAK WEJŚĆ DO USTAWIEŃ WYBORU PARAMETRÓW CYKL PRYSZNIC? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
Aby wejść w ustawienia parametrów 
Cyklu Prysznic, nacisnąć przycisk 

 
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia USTAWIENIA 
PARAMETRÓW. 

 
Ustawienie parametrów 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
Naciskać przycisk < lub > aż 
do wyświetlenia ustawienia 
parametrów Cyklu PRYSZNIC.  

 
Ustawienie parametrów Cykl Prysznica 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
 
Wybierz, jeśli chcesz utrzymać funkcję 
Ogrzewanie Ręczników 
w Cyklu Prysznic. 
 

 
Ogrzewanie ręczników 
Zatwierdź, jeśli chcesz utrzymać  
tryb Ogrzewanie Ręczników,  
naciskając przycisk OK.  
 

 
Ogrzewanie Ręczników 
Nacisnąć przycisk + lub – jeśli nie 
chcesz utrzymać funkcji Ogrzewanie 
Ręczników.  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
 
 
 
Wybierz temperaturę „Confort +”.  
  

Confort + 
Nacisnąć przycisk + lub – jeśli 
chcesz zmienić temperaturę – Confort 
+.  

 
Confort + 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony 

 
 
 
 
Wybierz, jeśli chcesz utrzymać funkcję 
Suszenia Ręczników  
w Cyklu Prysznic. 
 

 
Suszenie Ręczników 
Zatwierdź, jeśli chcesz utrzymać 
funkcję Suszenia Ręczników, 
naciskając przycisk OK.   

 
Suszenie ręczników  
Nacisnąć przycisk + lub – jeśli nie 
chcesz utrzymać 
funkcji Suszenia Ręczników. 
Zatwierdź wybór, naciskając przycisk 
OK.  

 
 
 
Ustawiłeś parametry Cyklu Prysznic.  
 

 
Ustawienia parametrów OK   

 
PONIEDZIAŁEK – 12h06  
Ekran powraca do głównej strony 
wyświetlacza.  
 

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony 

USTAWIENIE PARAMETRÓW: WZORCOWANIE TEMPERATURY OTOCZENIA 

 

OPIS 
 
Po kilku godzinach ogrzewania, w zależności od posiadanej instalacji, możliwie jest zmierzenie innej temperatury niż 
temperatura wyświetlana na zdalnym sterowniku. W tym przypadku można przeprowadzić wzorcowanie wyświetlanej 
temperatury. 
 
Przykład:  
Temperatura wyświetlona na zdalnym sterowniku wynosi 20°C. 
Temperatura wskazana na termometrze wynosi 19° C => Wybierz wartość wzorcowania -1° C. 
Grzejnik łazienkowy będzie ogrzewał pomieszczenia, aż do osiągnięcia temperatury 20° C. 

 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 
podświetlenia ekranu. 
 
 
 
 
Aby wejść w ustawienia parametrów 
wzorcowania temperatury otoczenia 
w łazience, należy nacisnąć przycisk 

 
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia USTAWIENIA 
PARAMETRÓW. 

 
Ustawienie parametrów 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia WZORCOWANIE 
CZUJNIKA OTOCZENIA.  

 
Wzorcowanie czujnika otoczenia  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
Wybierz wartość wzorcowania 
(pomiędzy -2°C a 2°C), naciskając  
na przyciski + lub -. 

 
Wzorcowanie czujnika otoczenia  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Wzorcowanie OK  
Ekran powraca do głównej strony 
wyświetlacza.  

 



Praca w trybie LATO kocioł wyłączony  

USTAWIENIE PARAMETRÓW: 

WZORCOWANIE TEMPERATURY CONFORT + 

 

OPIS 

 
W trakcie działania funkcji Confort + Cyklu Prysznic (zapoznać się z informacjami na stronie  
39) możliwie jest, że w zależności od pozycji zdalnego sterownika odczytana zostanie temperatura inna od temperatury 
ustawionej dla trybu Confort + (24°C domyślnie). W tym przypadku można przeprowadzić wzorcowanie temperatury. 
 
Przykład: 
Temperatura Confort + wyświetlana na zdalnym sterowniku wynosi 24°C. 
Temperatura wyświetlana na termometrze wynosi 25° C => Wybierz wartość wzorcowania +1° C. 
Grzejnik łazienkowy będzie ogrzewał pomieszczenie do uzyskania temperatury 24° C.  

 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 
podświetlenia ekranu. 
 
 
 
 
Aby uzyskać dostęp do ustawień  
parametrów wzorcowania temperatury  
Confort + łazienki,  

nacisnąć przycisk  
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia USTAWIENIA 
PARAMETRÓW. 

 
Ustawienie parametrów 
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
Naciskać przycisk < lub > aż do 
wyświetlenia WZORCOWANIE 
CZUJNIKA STEROWNIKA.  

 
Wzorcowanie czujnika sterownika  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK.  
 

 
 
Wybierz wartość wzorcowania 
(pomiędzy -2°C a 2°C), naciskając  
na przyciski + lub -. 

 
Wzorcowanie czujnika sterownika  
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk 
OK. 

 
Wzorcowanie OK  
Ekran powraca do głównej strony 
wyświetlacza.  

 

ODCIĄŻENIE 

 

Nasze urządzenia są kompatybilne z różnymi systemami odciążenia za pośrednictwem pilota przewodowego (lub za pośrednictwem 
prądu poprzez dodanie kompatybilnej puszki odbiorczej). 

 

Nie zaleca się wykonywania odciążania poprzez odłączenia zasilania urządzenia, ponieważ jest to system 
niekompatybilny z naszymi produktami. Celowe i powtarzające się odcięcia zasilania elektrycznego mogą doprowadzić 
do zbyt wczesnego zużycia i uszkodzenia kart elektrycznych, które w takim przypadku nie będą objęte gwarancją 
producenta. 

W chwili odciążenia urządzenia zdalny sterownik wyświetla komunikat odciążenie. Następnie grzejnik 
łazienkowy wraca do początkowego trybu pracy. 
 

 



BLOKOWANIE POLECEŃ 

Aby uniknąć jakichkolwiek niepożądanych manipulacji w zdalnym sterowniku, zalecamy zablokować sterownik.  

JAK ZABLOKOWAĆ ZDALNY STEROWNIK? 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
Aby zablokować polecenia,  
należy naciskać przez przynajmniej 5 

sekund  + OK +  
 
 

 
 

 
PONIEDZIAŁEK – 12h06  

Pojawi się piktogram  
Od tego momentu nie można  
zmienić ustawień. 

 
Aby odblokować, należy wykonać te 
same czynności, naciskać przez 

przynajmniej 5 sekund + OK + 

 
 

 
PONIEDZIAŁEK – 12h06 

 
 
Piktogram zniknie. Ustawienia 
parametrów nogą być zmienione.  

 

 

POWRÓT DO PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

Grzejnik łazienkowy umożliwia powrót do fabrycznych ustawień parametrów. 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu 

podświetlenia ekranu. 

 
 
Przytrzymaj przez przynajmniej 10 

sekund  +  + <. 
 
 

 
 

 
RESET USTAWIENIA FABRYCZNE 

 
 
Pozostań w pobliżu grzejnika 
łazienkowego w celu podłączenia 
zdalnego sterownika. 

 
Podłączenie 

 
Wykonaj ustawienia zdalnego 
sterownika (patrz strona 12). 

 



 

UŻYWANIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO BEZ ZDALNEGO STEROWNIKA 

 

Istnieje możliwość włączenia ogrzewania i uruchomienie wentylatora grzejnika łazienkowego bezpośrednio na 
samym urządzeniu. 

Dzięki zainstalowanym kontrolkom świetlnym uzyskasz stały podgląd stanu grzejnika łazienkowego. 

Uruchomienie wentylatora. 
 

URUCHOMIENIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO 

Aby włączyć grzejnik łazienkowy, 

należy nacisnąć przycisk znajdujący 
się po lewej stronie wentylatora.  
Jeśli urządzenie nie wykryje zdalnego 
sterownika, przejdzie do pracy w trybie 
Confort w temperaturze 21°C. 

 
Gdy grzejnik łazienkowy grzeje, zapala 

się czerwona kontrolka świetlna . 
Kontrolka świeci na zielono, w sytuacji 
gdy grzejnik jest włączony, ale nie 
grzeje. Kontrolka świetlna gaśnie po 
wyłączeniu grzejnika (jednak grzejnik 
pozostaje podłączony do zasilania). 

 

 

URUCHOMIENIE WENTYLATORA 

Aby włączyć wentylator, należy 

nacisnąć przycisk znajdujący się po 
lew ej stronie wentylatora. Na zdalnym 
sterowniku wyświetli się Turbo 
grzejnik. Wentylator uruchamia się 
przez 15 minut.  

 
Turbo grzejnik 

Jeśli zajdzie potrzeba wyczyszczenia 

filtra, kontrolka świetlna zaświeci 
się na pomarańczowo (zapoznaj się z 
informacjami na stronie 45). 

 
 

 



PORADY 

KONSERWACJA 

 

W celu utrzymania najlepszych parametrów pracy grzejnika łazienkowego (na ręczniki) należy średnio dwa razy 
do roku odkurzyć urządzenie (przy użyciu miękkiej ścierki lub szczotki odkurzacza). Przed przystąpieniem do 
czynności odkurzania należy wyłączyć grzejnik, przytrzymując przez dłuższą chwilę (około 4 sekundy) przycisk 

 i pozostawić do schłodzenia. 
Zabrania się używania produktów ściernych i rozpuszczalników. 

CZYSZCZENIE WENTYLATORA 
 

- Przy pomocy odkurzacza wyczyścić kratkę nawiewu i wywiewu. 
- Wentylator wyposażony jest w filtr przeciwpyłowy, który po zabrudzeniu/zatkaniu może spowodować 

zatrzymanie urządzenia (na grzejniku zapalona pomarańczowa kontrolka świetlna).  
W celu lepszego użytkowania zaleca się regularnie czyścić filtr. 

 
CZYSZCZENIE FILTRA 

 

 
Gdy wyczyszczenie filtra okaże się 
niezbędne, zdalny sterownik wyświetli 
komunikat: WYCZYŚCIĆ FILTR, a 

kontrolka świetlna znajdująca się 
po lewej stronie wentylatora zaświeci 
się na pomarańczowo. 

 
Wyczyścić filtr 

 
 
Czyszczenie filtra należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i 
instrukcjami znajdującymi się na 
wentylatorze. 
 

 

Pomarańczowa 
kontrolka 
świetlna. 

 

Wyłączyć 
grzejnik 
łazienkowy (na 
ręczniki).  
 

 

Wyciągnąć filtr 
znajdujący się 
z tyłu 
wentylatora. 

 

Wyczyścić filtr. 

 

Umieścić filtr na 
miejscu. 

 

Odczekać ok. 
10 min. przed 
ponownym 
uruchomieniem  
grzejnika 
łazienkowego 
(na ręczniki). 
 

 

Włączyć grzejnik łazienkowy. 
 
  

 



 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

STWIERDZONY PROBLEM NALEŻY SKONTROLOWAĆ 
Grzejnik łazienkowy nie 
grzeje 

- Upewnij się, że wyłączniki bezpieczeństwa na instalacji są włączone lub odciążacz 
(jeśli taki został zainstalowany) nie jest odłączony od zasilania grzejnika 
łazienkowego. 
- Sprawdź temperaturę otoczenia w pomieszczeniu: jeśli jest zbyt wysoka, grzejnik 
łazienkowy nie będzie grzał. 

Grzejnik łazienkowy nie 
nagrzewa wystarczająco 
łazienki 

- Podwyższ temperaturę, naciskając przycisk +. 
- Jeśli temperatura została ustawiona na maksymalną (28˚C), należy sprawdzić: 
- Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma innego urządzenia grzewczego, 
- Upewnij się, czy grzejnik łazienkowy nie ogrzewa również innych pomieszczeń 
(zamknięte drzwi) 
- Skontroluj napięcie zasilania grzejnika łazienkowego, 
- Sprawdź, czy moc grzejnika jest dostosowana do rozmiaru pomieszczenia (średnio 
zalecamy 110 W/m2) 

Grzejnik łazienkowy grzeje 
przez cały czas 

- Sprawdź, czy grzejnik łazienkowy nie znajduje się w przeciągu (otwarte drzwi w 
pobliżu) lub czy ustawienia temperatury nie zostały zmienione. 
- Możliwe, że instalacja elektryczna jest niesprawna. W przypadku problemów 
(zablokowany termostat) wyłącz zasilanie grzejnika łazienkowego (korek, wyłącznik) 
na około 10 minut, a następnie ponownie włącz. 
- Jeśli sytuacja powtarza się dosyć często, należy zlecić kontrolę instalacji zasilania 
przez dystrybutora energii. 

Grzejnik łazienkowy jest 
bardzo gorący 

To naturalne, że grzejnik łazienkowy jest gorący w trakcie działania, maksymalna 
temperatura powierzchni ograniczona jest do zakresu zgodnego z normą NF 
Elektryczność/Wydajność. Jednak jeśli nadal uważasz, że powierzchnia grzejnika 
jest zbyt gorąca, sprawdź, czy moc grzejnika jest dostosowana do pomieszczenia, w 
którym się znajduje (zalecamy 110W/m2) i czy grzejnik nie znajduje się w przeciągu, 
który może powodować zmiany w ustawieniach. 

Wentylator wyłącza się zbyt 
wcześnie 

- Sprawdź, czy kratki wlotu i wylotu powietrza nie zostały zatkane. Jeśli tak, należy je 
oczyścić (patrz Punkt Konserwacja) 
- Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka. W takim 
przypadku wyłączenie się wentylatora jest normalne. Należy odczekać przed 
ponownym włączeniem wentylatora, aż temperatura otoczenia obniży się. 
- Jeśli twoje mieszkanie znajduje się na wysokości powyżej 1000 m, ze względu na 
fakt, że powietrze jest rzadsze, może to powodować szybszy wzrost temperatury 
powietrza w pomieszczeniu. Taka sytuacja może się powtarzać (bez szkody dla 
okresu przydatności do użytkowania elementów skandowych urządzenia). 
W każdym przypadku, w celu ponownego uruchomienia grzejnika łazienkowego 
należy wykonać następujące czynności: 

- wyłączyć ogrzewanie (przytrzymać około 4 sekundy przycisk ); 
- odczekać około 10 minut, 

- ponownie włączyć grzejnik (nacisnąć przycisk ). 

 



 

STWIERDZONY PROBLEM NALEŻY SKONTROLOWAĆ 
Procedura rozpoznania 
zdalnego sterownika nie 
powiodła się 

- Bateria została włożona, gdy znajdowałeś się zbyt daleko od grzejnika 
łazienkowego. Ekran zdalnego sterownika przeszedł w tryb czuwania: nacisnąć 
jeden z przycisków w celu wzbudzenia zdalnego sterownika. Procedura rozpoznania 
zdalnego sterownika rozpoczyna się na nowo. 
- Procedura musi odbyć się w ciągu 10 minut po podłączeniu do zasilania grzejnika 
łazienkowego. 

Kontrolka świetlna miga 
Prawdopodobnie zdalny sterownik został zainstalowany zbyt daleko od grzejnika 
łazienkowego. 
Grzejnik łazienkowy jest odłączony od zasilania. 

Zmiana zdalnego sterownika: 
ponowne uruchomienie 
zdalnego sterownia 

Aby wejść w ustawienia nowego sterownika, należy nacisnąć przycisk . 
Następnie naciskać < lub > aż do momentu pojawienia się USTAWIENIA 
PARAMETRÓW. Zatwierdzić wybór, naciskając OK. 
Nacisnąć < lub > aż do pojawienia się NOWE URZĄDZENIE. Zatwierdzić wybór, 
naciskając OK. Zatwierdź ponownie, naciskając TAK. 
Podłączenie powiodło się: na zdalnym sterniku wyświetla się ON. 
Podłączenie nie powiodło się: na zdalnym sterniku wyświetla się OFF: skontaktuj się 
z dystrybutorem/instalatorem. 

Grzejnik łazienkowy nie 
grzeje. Na zdalnym 
sterowniku wyświetlane są 
polecenia 

W przypadku wyświetlenia następujących komunikatów, należy skontaktować się z 
dystrybutorem/instalatorem: 

 
Nie działa sonda sterownika/ Nie działa sonda rezystencji/ Nie działa sonda otoczenia 

Miga kontrolka  

 
W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy wymienić baterię (typ CR2430). 

Grzejnik łazienkowy nie 
grzeje. Na zdalnym 
sterowniku wyświetlony jest 
komunikat: 

 
Grzejnik Ochrona przed Zamarzaniem 
Grzejnik pracuje w trybie Ochrony przed zamarzaniem. Centralka programująca jest 
w trybie Ochrony przed zamarzaniem i takie polecenie zostało przekazane do 
urządzenia z pośrednictwem pilota przewodowego. 

Grzejnik łazienkowy nie 
grzeje. Na zdalnym 
sterowniku wyświetlony jest 
komunikat: 

 
Grzejnik OFF 
Przy wyłączeniu prądu lub gdy grzejnik jest wyłączony, komunikat ten jest 
wyświetlany na zdalnym sterowniku. Zapoznaj się z informacjami na stronie 44 w 
celu ponownego uruchomienia grzejnika łazienkowego. 

 



 

STWIERDZONY PROBLEM NALEŻY SKONTROLOWAĆ 
Wentylator wyłącza się w 
trakcie Cyklu Prysznic 

Wentylator powinien pracować przez minimum 10 minut w trakcie działania Cyklu 
Prysznic. Następnie może się wyłączyć, jeśli temperatura pomieszczenia osiągnie 
poziom 24˚C. 

Górne i dolne panele są 
zimniejsze niż pozostała 
część grzejnika łazienkowego 

- W przypadku górnych części panele nie są całkowicie wypełnione, aby umożliwić 
dylatację płynu termodynamicznego. Nagrzewają się one wyłącznie na zasadzie 
przewodnictwa. 
- W przypadku dolnych części elementy te służą do odprowadzania płynu, który 
oddał swoje ciepło. 

Na ścianie wokół grzejnika 
łazienkowego pojawiają się 
zabrudzenia 

Przy zanieczyszczonym powietrzu otoczenia na ścianach lub w okolicach wylotu 
powietrza mogą pojawić się zabrudzenia. Wynika to ze złej jakości powietrza 
otoczenia (dym papierosowy, świece, kadzidełka, kominki,...). Zaleca się sprawdzić 
prawidłowość wentylacji w pomieszczeniu (wentylacja, wlot powietrza, itd.). 
Zabrudzenia te nie stanowią podstawy do wymiany urządzenia w ramach gwarancji. 

Grzejnik łazienkowy wydaje 
ciągły dźwięk wibracji w 
trakcie ogrzewania 

Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane na wsporniku. 
Jeśli grzejnik łazienkowy został zainstalowany na niepełnej ścianie, możliwe jest 
występowanie wibracji. 

W trybie LATO (kocioł 
wyłączony) grzejnik 
łazienkowy nie grzeje, mimo 
że zaświecone są kontrolki 
świetlne 

Należy sprawdzić, czy zawór zasilający d grzejnika łazienkowego został zamknięty, 
a wyłącznik c włączony (kontrolka świetlna b świeci się). 

 

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, należy skontaktować cię z dystrybutorem/instalatorem 
urządzenia. Należy podać numery identyfikacyjne grzejnika łazienkowego: kod handlowy i numer seryjny 
znajdujące się na stronie 3. 

Należy zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu i sprawdzić ewentualnie wprowadzony program. 



NEFERTITI 
INTEGRAL 
MIXTE 
VENILO
PIVOT 

Serdecznie dziękujemy za wybranie 

naszego produktu i za zaufanie, którym nas 

Państwo obdarzyli. Grzejnik łazienkowy 

NEFERTITI INTEGRAL  poddano licznym 

testom i kontrolom w celu 

zagwarantowania najwyższej jakości, a 

także dostarczenia Państwu pełnej 

satysfakcji z jego użytkowania. 



 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE I PODGRZEWANIE WODY 

GWARANCJA 

Użytkownik zobowiązany jest zachować niniejszy dokument. 

Przedstawić wyłącznie w przypadku reklamacji. 

- Okres gwarancji wynosi 2 lata, licząc od daty instalacji lub zakupu urządzenia, i nie może przekroczyć 30 miesięcy od daty produkcji w 
przypadku braku dowodu zakupu lub instalacji. 

- Firma Atlantic gwarantuje wymianę lub dostawę części uznanych za wadliwe, z wyłączeniem prawa do odszkodowania. 

- Koszty pracy, delegacji i transportu pokrywa użytkownik. 

- Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji, instalacji zasilania niezgodnej z wymogami normy NF EN 50160, nieprawidłowego 
użytkowania lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji nie są objęte gwarancją. 

- Postanowienia niniejszej gwarancji nie wyłączają prawa do dochodzenia przez kupującego praw wynikających z ustawowej gwarancji z 
tytułu wad ukrytych i rękojmi, zgodnych z postanowieniami artykułów 1641 i kolejnych Kodeksu cywilnego. 

- Niniejszy dokument należy przedłożyć dystrybutorowi lub instalatorowi wyłącznie w przypadku reklamacji, do dokumentu tego należy 
dołączyć fakturę zakupu. 

Rodzaj urządzenia*: 

Numer seryjny*: 

Nazwisko i adres klienta: 

* Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej, po lewej stronie urządzenia.

www.atlantic-polska.pl

Pieczątka Dystrybutora




