


Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim 
obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Transmisja radiowa umo¿liwia wiêksz¹ dowolnoœæ 
przy instalowaniu i u¿ytkowaniu urz¹dzeñ.
Protokó³ X2D jest to sposób komunikowania siê miêdzy 
nadajnikiem i odbiornikiem.

Ten protokó³ jest wykorzystywany ju¿ przez ponad milion 
zainstalowanych urz¹dzeñ. Gwarantuje cyfrow¹ i 
bezpieczn¹ transmisjê dla wszystkich urz¹dzeñ, które 
u¿ywaj¹ tego samego protoko³u. X2D zosta³ opracowany
i opatentowany przez firmê DELTA DORE.
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Opis urz¹dzenia

Schemat 
pod³¹czenia

Nadajnik w pomieszczeniu Odbiornik

Radio Tybox 
(monta¿ 

z kot³em)

Zasilanie
Strefa

Wejœcie termostatu 
do kot³a 

Pokrêt³o
Pokrêt³o na termostacie umo¿liwia dostêp do wszystkich jego funkcji, 
pozwala na :
- wybór jednego z trybów dzia³ania ustawianych na sta³e
  (tryb p/zamarzaniu, tryb komfort, ekonomiczny i wy³¹czenia).
- zmianê programu
- ustawianie temperatury (komfortu, ekonomicznej lub p/zamarzaniu)
- ustawianie godziny i konfigurowanie urz¹dzenia.



Temperatury ustawione fabrycznie
Aby u³atwiæ regulacjê termostatu, zosta³y w nim ustawione fabrycznie 
3 rodzaje temperatur: temperatura komfortu      ,  temperatura 
ekonomiczna      , i temperatura p/zamarzaniu rys

W zale¿noœci od pory roku i rozk³adu zajêæ u¿ytkownika, mo¿na 
modyfikowaæ stosowanie tych temperatur na sta³e lub wymiennie.

Standardowy sposób dzia³ania 
Przy normalnym u¿ytkowaniu, termostat reguluje temperaturê 
w zale¿noœci od wyboru u¿ytkownika. Mierzy temperaturê otoczenia
 i wybiera moment w³¹czenia lub wy³¹czenia ogrzewania.

Dioda ogrzewania      pokazuje, ¿e termostat 
wywo³a³ w³¹czenie kot³a centralnego 
ogrzewania lub konwektorów.
Na odbiorniku, w tym samym momencie 
zapala siê dioda 

W przypadku stosowania konwektorów lub grzejników z ciep³¹ wod¹ 
z zaworami termostatycznymi, temperatura w pomieszczeniu jest 
ustalana bezpoœrednio na urz¹dzeniu grzewczym (patrz paragraf: 
”Uruchamianie” na instrukcji instalowania C2).



Opis urz¹dzenia

Ustawianie godziny
Ustaw pokrêt³o na       .

Naciœnij na       lub       aby ustawiæ godzinê.

Naciœniêcie krótkie: przewijanie co 1 minutê
Naciœniêcie d³ugie: przewijanie szybkie

Ka¿de przejœcie przez godz. 24.00 pozwala na zmianê dnia.
W trybie „ustawianie godziny” ogrzewanie jest wy³¹czone.

Wyœwietlanie temperatury otoczenia
Przy normalnym trybie funkcjonowania (tryb automatyczny, komfort, 
Ekonomiczny i p/zamarzaniu) termostat wyœwietla wybran¹ 
temperaturê zadan¹.

We wszystkich trybach dzia³ania z wyj¹tkiem trybu (PROG), termostat 
wyœwietli chwilowo temperaturê otoczenia 
jeœli naciœniesz przycisk 

Jest mo¿liwa zamiana tych dwóch sposobów 
wyœwietlania, tzn. termostat mo¿e wyœwietlaæ
 temperaturê otoczenia przy normalnym funkcjonowaniu. Aby wykonaæ 
takie przeprogramowanie patrz tryb konfigurowanie C1 w instrukcji 
instalowania.



Temperatura komfort ustawiona na sta³e 
Jest to temperatura, która panuje w pomie-
szczeniu je¿eli u¿ytkownik w nim przebywa 

o(standardowo ustawiona wynosi 19 C).

Sposób ustawiania:
Ustaw pokrêt³o na 

Naciœnij na       lub 

Aby zmieniæ temperaturê

Temperatura ekonomiczna
ustawiona na sta³e

Jest to temperatura, która panuje w pomie-
szczeniu kiedy u¿ytkownik w nim nie przebywa 

olub jeœli przebywa w nim w nocy (standardowo ustawiona wynosi 16 C).
Ustawianie temperatury minimalnego komfortu pozwala na 
zaoszczêdzenie energii.
Sposób ustawiania
Ustaw pokrêt³o na 
Naciœnij na       lub       aby zmieniæ temperaturê

Wy³¹czenie ogrzewania 
Wy³¹czenie ogrzewania na czas letni

Sposób ustawiania

Ustaw pokrêt³o na
Ogrzewanie nie uruchomi 
siê bez wzglêdu na temperaturê.



Temperatura p/zamarzaniu ustawiona na sta³e

Tryb automatyczny (AUTO)

Jest to temperatura minimalna, która panuje 
w pomieszczeniu, aby przeciwdzia³aæ  skutkom
 przemro¿enia domu (standardowo ustawiona 

owynosi 7 C).

Sposób ustawiania

Ustaw pokrêt³o na 

Naciœnij na       lub        aby zmieniæ temperaturê

W trybie automatycznym, program dobiera odpowiedni¹ temperaturê
komfortu lub ekonomiczn¹, godzina po godzinie.

Ustaw pokrêt³o na AUTO

Konfiguracja programu wyœwietla siê,
a bie¿¹ca sekwencja godzinowa miga.

Aby ustawiæ temperaturê komfortu i ekonomiczn¹ ,ustaw pokrêt³o 

na        lub         i wyreguluj temperaturê przy u¿yciu 

przycisków        lub 



Odstêpstwo od programu 
z powrotem automatycznym

Z poziomu trybu AUTO, mo¿na wykonaæ zmianê temperatury, do 
nastêpnej zmiany programu.

Przyk³ad:
Termostat dzia³a zgodnie z wprowadzonym 
programem. Jest godz. 12.00, termostat 
ustawia temperaturê ekonomiczn¹.

Natomiast je¿eli chcemy mieæ o tej porze 
temperaturê komfortu, nale¿y 
nacisn¹æ przycisk 

Okres odstêpstwa od programu oraz symbol
temperatury Komfort migaj¹ przez 3 sekundy.

Aby anulowaæ odstêpstwo od programu naciœnij przycisk



Programowanie

Program tygodniowy jest ustawiony fabrycznie i mo¿e byæ 
konfigurowany w dowolnym momencie:

Ustaw pokrêt³o na PROG
Wyœwietla siê program poniedzia³kowy 
i pierwszy znacznik godzinowy miga.

Naciœnij na         aby ustawiæ 1 godz. 
temperatury Komfortu

Naciœnij na         aby ustawiæ 1 godz. 
temperatury Ekonomicznej

Powtórz t¹ sam¹ czynnoœæ dla ka¿dego znacznika godzinowego.

Naciœnij na        aby zatwierdziæ i przejdŸ do programowania 
nastêpnego dnia tygodnia. Aby powróciæ do trybu automatycznego 
ustaw pokrêt³o na AUTO



Zmiana programu

Przyk³ad: Wykonaj zmianê programu w œrodê i ustaw temperaturê 
komfortu miêdzy godz. 13.00 i 22.00.

PROG: tryb programowania

2 x       : wybierz œrodê

13 x       : rano do 13.00 tryb ekonomiczny

9 x       : od 13.00 do 22.00 tryb komfort

2 x       : od 22.00 do pó³nocy tryb ekonomiczny

1 x       : potwierdŸ ustawienia

AUTO: przejdŸ do automatycznego 

trybu pracy termostatu

Szybkie programowanie
Mo¿na skopiowaæ program bie¿¹cego dnia tygodnia 
na dzieñ nastêpny.
Przyk³ad: Termostat jest zaprogramowany na poniedzia³ek
Aby we wtorek obowi¹zywa³ program poniedzia³kowy, naciskaj przez 
oko³o 2 sekundy na przycisk       .program zostanie skopiowany.




