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1. Opis 

Za pomocą kasety programującej można ustalić do 4 
różnych bloków czasowych w ramach 24 godzin, w których 
grzejnik będzie załączany. Kaseta programująca może być 
stosowana indywidualnie tzn. dla jednego grzejnika lub   se-
ryjnie  tzn. dla grupy grzejników (np. dla całego mieszkania).  
Przy zastosowaniu seryjnym w kasetę programatora zaopa-
trzony jest jeden grzejnik. Urządzenie to jest wtedy tak zwa-
nym „urządzeniem pilotowym“. Przy odpowiednim rozdziele-
niu elektrycznym (prezentacja w instrukcji montażu grzejni-
ka) czasowe funkcje ustawione na urządzeniu pilotowym 
przenoszone są na następne grzejniki (urządzenia podle-
głe). Program grzania ustawiony na urządzeniu pilotowym 
(bloki czasowe zał./wył.) wykonywany jest więc także na 
wszystkich urządzeniach podległych. 

 

2. Montaż 

Wyłączyć urządzenie. Pro-
szę usunąć pokrywę np. za 
pomocą ostrza płaskiego 
śrubokrętu. Wsunąć kasetę 
w otwór aż do zatrzaśnięcia. 
Jeśli będzie to potrzebne 
można zbezpieczyć kasetę 
przed niepożądanym wyję-
ciem przy pomocy załączo-
nej śruby. 

 

 

 

3. Ustawienie czasu 

Wcisnąć przycisk PROG. 
Symbol „zegara“ ukaże 
się z lewej u góry na wy-
świetlaczu a cyfry godzin 
będą migać. Za pomocą 
przycisków▼▲ można 
ustawić godzinę, potwier-

dzić naciskając ENTER. 
Postępować w ten sam 
sposób z ustawieniem mi-
nut. Potwierdzić naciska-

jąc ENTER. 

 

4. Tryb pracy Ręczne załączanie i wyłączenie  

Właczyć grzejnik (świeci 
się kontrolka). Wcisnąć 

przycisk MODE, aż ukaże 

się wskazanie MAN ON. 
Urządzenie jest włączone. 
Jeśli chcecie Państwo wy-
łączyć urządzenie, proszę 
ponownie wcisnąć  

MODE. Ukaże się MAN 

OFF. Urządzenie jest 
wyłączone.  

5. Tryb pracy Automatyka 

Włączyć grzejnik. Wcisnąć dwukrotnie przycisk PROG. Na 

wyświetlaczu ukaże się P1 ON i zamigają cyfry godzin. 
Przyciskami▼▲ można ustawić godzinę, potwierdzić wci-

skając ENTER. Postępować w ten sam sposób z ustawie-
niem minut. Potwierdzić 

naciskając ENTER. 

Wskazówka: ustawienie 
minut możliwe jest w po-
stępie co 10 minut ! 

Na wyświetlaczu ukaże 

się teraz P1 OFF. Proszę 
ustawić teraz pożądany 
czas czas wyłączenia i 
potwierdzić wciskając 

ENTER. Tym samym jest 

ustawiony program P1. Pojawi się teraz P2 tzn. można za-
programować kolejne okresy załączania. W ten sam sposób 

ustawiane są jeszcze programy P3 i P4. Aby wcześniej opu-

ścić procedurę ustawiania proszę wcisnąć przycisk PROG. 
Wszystkie już ustawione wartości pozostaną zapamiętane. 
Aby wykonywane były ustawione programy kaseta progra-
mująca musi znajdować sie w automatycznym trybie pracy 

AUTO. Tryb pracy wybiera się przyciskiem MODE. 

6. Ustawienie Blokady przycisków 

Proszę wcisnąć po sobie  

ENTER i MODE. Przyciski 
należy wcisnąć w prze-
ciągu jednej sekundy. Na 
wyświetlaczu ukaże się 
symbol kluczyka. Zablo-
kowane są funkcje przyci-
sków. 
Przy powtórzeniu tej kom-
binacji przycisków bloka-
da zostaje zdjęta. 

7. Tryb pracy ADVANCE 

W trybie pracy ADVANCE można wcześniej włączyć grzej-
nik, a więc zanim nastapi 
przewidziany moment 
startu.  

Przykład: jest godzina 
14:00. Zaprogramowano 
okres załączenia od 17.00 
do 19.00, chcielibyście 
Państwo jednakże na-
tychmiast włączyć tryb 
grzania. Urządzenie znaj-

duje się w trybie AUTO. 
Proszę wcisnąć na 3 sekundy przycisk ▲. Na wyświetlaczu 

ukaże się ADVANCE. Urządzenie będzie teraz włączone do 
końca zaprogramowanego czasu (a więc do 19:00). Gdy 
nastąpi godzina pierwotnie ustawionego momentu włączenia 
(godzina 17:00), z wyświetlacza zniknie wskazanie 

ADVANCE.  

Funkcję ADVANCE można w każdym momencie skasować 
ręcznie. W tym celu wcisnąć przycisk ▼  

 

 

 

 

PL 

MODE PROG

00:00

ENTER

MODE PROG

14

MAN OFFON

:00

ENTER

MODE PROG

00
P1

AUTO

ON

:00

ENTER

MODE PROG

14:00

ENTER

MODE PROG

14

AUTO

ADVANCE

ON

:00

ENTER

 



 

  

Wskazówki odnośnie utylizacji 
Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. 
 
 
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Tel. : 0 61 8 425 805 

ul. Strzeszyńska 33  Fax. : 0 61 8 425 806 

60 – 479 Poznań 
E-mail: office@glendimplex.pl 

 


