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Instalacji sterownika powinien dokonaæ serwisant posiadaj¹cy 
s t o s o w n e  u p r a w n i e n i a .  P r o d u c e n t  n i e  p o n o s i  
odpowiedzialnoœci za uszkodzenia i straty powsta³e w wyniku 
instalacji urz¹dzenia przez nieuprawnione osoby.

Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y wy³¹czyæ 
zasilanie w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

Instalacja sterownika polega na wykonaniu pod³¹czeñ 
elektrycznych.
Przed wykonaniem pod³¹czeñ elektrycznych, przeczytaj 
instrukcjê urz¹dzenia opalaj¹cego, w celu dokonania 
optymalnego wyboru typu pod³¹czeñ:
Typ A - pod³¹czenie do obwodów steruj¹cych prac¹ lamp i/lub 
wentylatorów (230 V, AC);
Typ B - pod³¹czenie beznapiêciowe

Pod³¹czenia elektryczne - Typ A

1. Wykonaj nastêpuj¹ce pod³¹czenia sieciowe (rysunek 2). 
W ramach tych po³¹czeñ realizowane jest zasilanie sterownika oraz 
operacje wykonawcze na obwodach steruj¹cych prac¹ lamp i/lub 
wentylatorów. 

przewód ¿ó³ty - obwód steruj¹cy prac¹ lamp (230 V, AC);
przewód czarny - 230 V, AC (faza zasilaj¹ca obwody steruj¹ce 

urz¹dzenia opalaj¹cego);
przewód niebieski - zero (N);
przewód czerwony - obwód steruj¹cy prac¹ wentylatorów (230 V, 

AC)

Je¿eli urz¹dzenie opalaj¹ce posiada system 
automatycznej wentylacji, nie nale¿y pod³¹czaæ 
przewodu steruj¹cego prac¹ wentylatorów 
(przewód czerwony). Przewód czerwony nale¿y 
w³aœciwie zaizolowaæ.

Je¿eli urz¹dzenie opalaj¹ce posiada system 
automatycznej wentylacji, nale¿y ustawiæ czas 
wentylacji w sterowniku identyczny z czasem wentylacji, 
ustawionym w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

2. Wykonaj nastêpuj¹ce pod³¹czenia niskonapiêciowe (rysunek 3).
W ramach tych po³¹czeñ realizowane jest pod³¹czenie przycisków 

  i   w urz¹dzeniu opalaj¹cym, pracuj¹cych jako styki zwierne. 

przewód bia³y - masa 0 V;

przewód b³êkitny - zewnêtrzny przycisk  ;
przewód bia³y - masa 0 V;

przewód pomarañczowy - zewnêtrzny przycisk  .

Niektóre urz¹dzenia opalaj¹ce nie posiadaj¹ opcji 
“Zewnêtrzny start” i/lub “Zewnêtrzny stop”. Przed 
wykonaniem pod³¹czeñ przeczytaj instrukcjê 
obs³ugi urz¹dzenia opalaj¹cego. Przewody nie 
pod³¹czone nale¿y w³aœciwie zaizolowaæ.
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W przypadku urz¹dzeñ opalaj¹cych z pojedynczym 

przyciskiem   nale¿y pod³¹czyæ przewody 
b³êkitny i pomarañczowy razem (rysunek 4).

Po wykonaniu powy¿szych pod³¹czeñ, nale¿y po³¹czyæ panel 
sterujacy I.D.E. e2.05 z urz¹dzeniem zasilaj¹co-wykonawczym za 
pomoc¹ wtyku DB09 (rysunek 5).

Pod³¹czenia elektryczne - Typ B

Przed wykonaniem pod³¹czeñ nale¿y usun¹æ 
bezpiecznik 5A, znajduj¹cy siê w urz¹dzeniu 
zasilaj¹co-wykonawczym (rysunek 6). Usuniêcie 
bezpiecznika umo¿liwia wykonanie pod³¹czeñ bez 
napiêciowych.

1. Wykonaj nastêpuj¹ce pod³¹czenie zasilania (rysunek 7). 
W ramach tych po³¹czeñ realizowane jest zasilanie sterownika. 

przewód czarny - 230 V, AC (faza);
przewód niebieski - zero (N);

2. Wykonaj nastêpuj¹ce pod³¹czenia beznapiêciowe (rysunek 8).
W ramach tych po³¹czeñ realizowane jest sterowanie prac¹ 
urz¹dzenia opalaj¹cego. 

przewód ¿ó³ty - pin beznapiêciowy;
przewód czerwony - pin beznapiêciowy.

3. Wykonaj nastêpuj¹ce pod³¹czenia niskonapiêciowe (rysunek 3).
W ramach tych po³¹czeñ realizowane jest pod³¹czenie przycisków 

  i   w urz¹dzeniu opalaj¹cym, pracuj¹cych jako styki zwierne. 

przewód bia³y - masa 0 V;

przewód b³êkitny - zewnêtrzny przycisk  ;
przewód bia³y - masa 0 V;

przewód pomarañczowy - zewnêtrzny przycisk  .

Niektóre urz¹dzenia opalaj¹ce nie posiadaj¹ opcji 
“Zewnêtrzny start” i/lub “Zewnêtrzny stop”. Przed 
wykonaniem pod³¹czeñ przeczytaj instrukcjê 
obs³ugi urz¹dzenia opalaj¹cego. Przewody nie 
pod³¹czone nale¿y w³aœciwie zaizolowaæ.

W przypadku urz¹dzeñ opalaj¹cych z pojedynczym 

przyciskiem   nale¿y pod³¹czyæ przewody 
b³êkitny i pomarañczowy razem (rysunek 4).

Po wykonaniu powy¿szych pod³¹czeñ, nale¿y po³¹czyæ panel 
sterujacy I.D.E. e2.05 z urz¹dzeniem zasilaj¹co-wykonawczym za 
pomoc¹ wtyku DB09 (rysunek 5).

START/STOP
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Rysunek 5. Pod³¹czenia wewnêtrzne
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Rysunek 4. Pod³¹czenia niskonapiêciowe - Typ A 
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1.1. Cykl pracy
1.1.1. Happy Hour - wy³¹czone

Aby w³¹czyæ urz¹dzenie opalaj¹ce:
1. Gdy sterownik znajduje siê w stanie spoczynku, naciœnij przycisk 

 . 

2. Za pomoc¹ przycisków  ustaw czas pracy urz¹dzenia 
opalaj¹cego.

3. Naciœnij przycisk   w sterowniku. Sterownik zacznie odmierzaæ 
zw³okê czasow¹ (Zw³oka czasowa, patrz strona 11). W czasie trwania 
zw³oki czasowej istnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia urz¹dzenia 

opalaj¹cego za pomoc¹ przycisku   w sterowniku lub przycisku 

  w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

Je¿eli zawartoœæ licznika lamp 3 (patrz strona 9) 
przekracza ustawienie opcji Zmierzch lamp (patrz strona 

 14), sterownik w trakcie seansu sygnalizuje 
sygna³em dŸwiêkowym potrzebê wymiany lamp.

Je¿eli ustawiona wartoœæ zw³oki czasowej wynosi “zero”, 
na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Start 
manualny”. Lampy i wentylatory zostan¹ w³¹czone po 

naciœniêciu przycisku   w sterowniku lub przycisku 

  w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

4. Po up³ywie zw³oki czasowej lub naciœniêciu przycisku   w 

sterowniku, lub przycisku   w urz¹dzeniu opalaj¹cym, sterownik 
w³¹czy lampy i wentylatory oraz zacznie odmierzaæ czas seansu. 
Sterownik automatycznie doliczy do ustawionego czasu seansu czas 
rozruchu (patrz strona 12).

Je¿eli opcja Stop lampy L (patrz strona 15) jest 
w³¹czona, w trakcie seansu istnieje mo¿liwoœæ 

chwilowego wy³¹czenia lamp za pomoc¹ przycisku   
znajduj¹cego siê w urz¹dzeniu opalaj¹cym i ponownego 

ich w³¹czenia przyciskiem  .

Je¿eli opcja Stop lampy S (patrz strona 14) jest 
w³¹czona, w trakcie seansu istnieje mo¿liwoœæ 
wy³¹czenia lamp (zakoñczenia seansu) za pomoc¹ 

przycisku   w sterowniku.

Je¿eli w trakcie seansu zostanie naciœniêty przycisk 

 , na wyœwietlaczu na krótk¹ chwilê pojawi siê 
komunikat “Seans” oraz ustawiony przez u¿ytkownika 
czas seansu.

  i  
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5. Po zakoñczeniu seansu sterownik wy³¹czy lampy i zacznie odliczaæ 
czas przeznaczony na wentylacjê.

Je¿eli opcja Stop wentylatory (patrz strona 15) jest 
w³¹czona, w trakcie wentylacji istnieje mo¿liwoœæ 
przejœcia do stanu spoczynku (zakoñczenia wentylacji) 

za pomoc¹ przycisku   w sterowniku.

6. Po zakoñczeniu wentylacji sterownik przejdzie do stanu 
spoczynku. W tym stanie sterownik jest gotowy do ponownego 
uruchomienia urz¹dzenia opalaj¹cego.

1.1.2. Happy Hour - w³¹czone

Aby w³¹czyæ urz¹dzenie opalaj¹ce:
1. Gdy sterownik znajduje siê w stanie spoczynku, naciœnij przycisk 

 . 

2. Za pomoc¹ przycisków  ustaw czas pracy urz¹dzenia 
opalaj¹cego.

3. Naciœnij przycisk   w sterowniku. Sterownik zacznie odmierzaæ 
zw³okê czasow¹ (Zw³oka czasowa, patrz strona 11). W czasie trwania 
zw³oki czasowej istnieje mo¿liwoœæ w³¹czenia urz¹dzenia 

opalaj¹cego za pomoc¹ przycisku   w sterowniku lub przycisku 

  w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

Je¿eli zawartoœæ licznika lamp 3 (patrz strona 9) 
przekracza ustawienie opcji Zmierzch lamp (patrz strona 
14), sterownik w trakcie seansu sygnalizuje 
sygna³em dŸwiêkowym potrzebê wymiany lamp.

Je¿eli ustawiona wartoœæ zw³oki czasowej wynosi “zero”, 
na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Start 
manualny”. Lampy i wentylatory zostan¹ w³¹czone po 

naciœniêciu przycisku   w sterowniku lub przycisku 

  w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

4. Po up³ywie zw³oki czasowej lub naciœniêciu przycisku   w 

sterowniku, lub przycisku   w urz¹dzeniu opalaj¹cym, sterownik 
w³¹czy lampy i wentylatory oraz zacznie odmierzaæ czas seansu. 
Sterownik automatycznie doliczy do ka¿dej minuty seansu wartoœæ 
parametru “czas doliczany” (Happy Hour, patrz strona 13). Sterownik 
automatycznie doliczy do ustawionego czasu seansu czas rozruchu 
(patrz strona 12).
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Je¿eli opcja Stop lampy L (patrz strona 15) jest 
w³¹czona, w trakcie seansu istnieje mo¿liwoœæ 

chwilowego wy³¹czenia lamp za pomoc¹ przycisku   
znajduj¹cego siê w urz¹dzeniu opalaj¹cym i ponownego 

ich w³¹czenia przyciskiem  .

Je¿eli opcja Stop lampy S (patrz strona 14) jest 
w³¹czona, w trakcie seansu istnieje mo¿liwoœæ 
wy³¹czenia lamp (zakoñczenia seansu) za pomoc¹ 

przycisku   w sterowniku.

Je¿eli w trakcie seansu zostanie naciœniêty przycisk 

 , na wyœwietlaczu na krótk¹ chwilê pojawi siê 
komunikat “Seans” oraz ustawiony przez u¿ytkownika 
czas seansu.

5. Po zakoñczeniu seansu sterownik wy³¹czy lampy i zacznie odliczaæ 
czas przeznaczony na wentylacjê.

Je¿eli opcja Stop wentylatory (patrz strona 15) jest 
w³¹czona, w trakcie wentylacji istnieje mo¿liwoœæ 
przejœcia do stanu spoczynku (zakoñczenia wentylacji) 

za pomoc¹ przycisku   w sterowniku.

6. Po zakoñczeniu wentylacji sterownik przejdzie do stanu 
spoczynku. W tym stanie sterownik jest gotowy do ponownego 
uruchomienia urz¹dzenia opalaj¹cego.

1.2. Menu “Info”

W menu “Info” dostêpne s¹ dwie zak³adki: 
Sterowniki - informacje dotycz¹ce producenta sterowników;
Solaria - informacje dotycz¹ce dystrybutora sterowników. 

Aby dostaæ siê do menu “Info”:
1. Gdy sterownik znajduje sie w stanie spoczynku, naciœnij przycisk 

 . Na wyœwietlaczu pojawi siê zak³adka Sterowniki.

2. Za pomoc¹ przycisków 

Za pomoc¹ przycisków 

  i   wybierz zak³adkê Sterowniki lub 

Solaria. Naciœnij przycisk   . 

3.   i   sprawdŸ zawartoœæ wybranej 
zak³adki.

Aby wyjœæ z menu “Info”, naciœnij przycisk  . 
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Zmiany w ustawieniach menu sterownika wykonywane s¹  w trybie 
programowania. Sterownik posiada zabezpieczenia w celu 
uniemo¿liwienia dokonywania nieautoryzowanych zmian w 
ustawieniach menu. W menu g³ównym dostêpne s¹ dwie zak³adki: 
Ustawienia chronione, do której dostêp wymaga podania kodu; oraz 
Prezentacja liczników.

Aby wprowadziæ sterownik w tryb programowania, naciœnij przycisk 

  w sterowniku w stanie spoczynku. Na wyœwietlaczu pojawi siê 
zak³adka Prezentacja liczników (patrz strona 20).

Funkcje przycisków w trybie programowania

  - “krok naprzód”. Przycisk s³u¿y do wejœcia w zak³adkê 
(Ustawienia chronione lub Prezentacja liczników), rozpoczynania 
edycji poszczególnych opcji i liczników, oraz wprowadzania i 
zatwierdzania zmian w pamiêci nieulotnej;

  - “krok wstecz”. Przycisk s³u¿y do wyjœcia z trybu programowania i 
zak³adki (Ustawienia chronione lub Prezentacja liczników) oraz 
wyjœcia z edycji poszczególnych opcji i liczników, bez zapisywania 
zmian  w pamiêci nieulotnej;

 - przyciski s¹ wykorzystywane do zmiany wartoœci 
parametrów i przechodzenia pomiêdzy poszczególnymi zak³adkami i 
opcjami.

2.1. Ustawienia chronione

W zak³adce Ustawienia chronione znajduje siê 5 liczników oraz 16 
opcji, do których dostêp wymaga podania kodu. Wszystkie nowe 
sterowniki posiadaj¹ kod producenta (0000), który powinien zostaæ 
zmieniony przez w³aœciciela urz¹dzenia opalaj¹cego (Zmiana kodu, 
patrz strona 17), co uniemo¿liwia dokonywanie nieautoryzowanych 
zmian w menu sterownika.

Aby dostaæ siê do zak³adki Ustawienia chronione:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania (patrz strona 

7), za pomoc¹ przycisków  znajdŸ zak³adkê Ustawienia 
Chronione.

2. Naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu na krótk¹ chwilê pojawi siê 

komunikat “WprowadŸ kod”. Za pomoc¹ przycisków  
wprowadŸ kod, zatwierdzaj¹c ka¿dy wybrany znak (cyfra lub litera) 

naciskaj¹c przycisk  . 

Je¿eli wprowadzony kod jest poprawny, na 
wyœwietlaczu pojawi siê Licznik lamp 1. Je¿eli 
wprowadzony kod jest b³êdny, na wyœwietlaczu na 
chwilê pojawi siê komunikat “B³êdny kod”. Nale¿y 
wówczas powtórzyæ wprowadzanie kodu.

  i  

  i  

  i  
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2.1.1. Liczniki

W zak³adce Ustawienia chronione (patrz strona 7) mo¿liwe jest 
przegl¹danie i/lub kasowanie zawartoœci  nastêpuj¹cych liczników: 
Licznik lamp 1 (patrz strona 8);
Licznik lamp 2 (patrz strona 8);
Licznik lamp 3 (patrz strona 9);
Licznik seansów (patrz strona 9);
Licznik czasu zap³aconego (patrz strona 10). 

Licznik lamp 1

Licznik lamp 1 (niekasowalny) pokazuje rzeczywisty czas pracy lamp 
od instalacji sterownika.
Zawartoœæ licznika: <000000h00m00s ; 999999h59m59s >
Ustawienie fabryczne: 000000h00m00s

Aby zobaczyæ zawartoœæ licznika lamp 1:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ Licznik lamp 1.

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Zapis zmiany zawartoœci licznika w pamiêci 
nieulotnej nastêpuje automatycznie co 15 sekund w 
trakcie seansu.

Licznik lamp 2

Licznik lamp 2 (kasowalny) pokazuje rzeczywisty czas pracy lamp od 
ostatniego kasowania.
Zawartoœæ licznika: <0000h00m00s ; 9999h59m59s >
Ustawienie fabryczne: 0000h00m00s

Aby zobaczyæ i/lub skasowaæ zawartoœæ licznika lamp 2:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ Licznik lamp 2.

2. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika lamp 2, naciœnij przycisk  . Na 
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Skasowaæ ?”. 

3. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika lamp 2, naciœnij ponownie 

przycisk  . Aby przerwaæ kasowanie zawartoœci licznika, naciœnij 

przycisk  .

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Zapis zmiany zawartoœci licznika w pamiêci 
nieulotnej nastêpuje automatycznie co 15 sekund w 
trakcie seansu.
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Licznik lamp 3

Licznik lamp 3 (kasowalny) pokazuje rzeczywisty czas pracy lamp od 
ostatniego kasowania.
Zawartoœæ licznika: <0000h00m00s ; 9999h59m59s >
Ustawienie fabryczne: 0000h00m00s

Aby zobaczyæ i/lub skasowaæ zawartoœæ licznika lamp 3:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ Licznik lamp 3.

2. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika lamp 3, naciœnij przycisk  . Na 
wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Skasowaæ ?”. 

3. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika lamp 3, naciœnij ponownie 

przycisk  . Aby przerwaæ kasowanie zawartoœci licznika, naciœnij 

przycisk  .

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Zapis zmiany zawartoœci licznika w pamiêci 
nieulotnej nastêpuje automatycznie co 15 sekund w 
trakcie seansu.

Licznik seansów

Licznik seansów (kasowalny) pokazuje sumê wykonanych przez 
sterownik cykli pracy od ostatniego kasowania.
Zawartoœæ licznika: <000000 ; 999999 >
Ustawienie fabryczne: 000000

Aby zobaczyæ i/lub skasowaæ zawartoœæ licznika seansów:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ Licznik seansów.

2. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika seansów, naciœnij przycisk  . 
Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Skasowaæ ?”. 

3. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika seansów, naciœnij ponownie 

przycisk  . Aby przerwaæ kasowanie zawartoœci licznika, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Zapis zmiany zawartoœci licznika w pamiêci 
nieulotnej nastêpuje automatycznie w momencie 
w³¹czenia lamp.
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Licznik czasu zap³aconego

Licznik czasu zap³aconego (kasowalny) pokazuje sumê czasów 
poszczególnych seansów, op³aconych przez klientów, od ostatniego 
kasowania.
Zawartoœæ licznika: <0000h00m ; 9999h59m >
Ustawienie fabryczne:  0000h00m

Aby zobaczyæ i/lub skasowaæ zawartoœæ licznika czasu zap³aconego:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ Licznik czasu zap³aconego.

2. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika czasu zap³aconego, naciœnij 

przycisk  . Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Skasowaæ ?”. 

3. Aby skasowaæ zawartoœæ licznika czasu zap³aconego, naciœnij 

ponownie przycisk  . Aby przerwaæ kasowanie zawartoœci licznika, 

naciœnij przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Zapis zmiany zawartoœci licznika w pamiêci 
nieulotnej nastêpuje automatycznie w momencie 
w³¹czenia lamp.

Czas doliczany do ka¿dej minuty seansu w trakcie 
Happy Hour (patrz strona 13), nie zmienia zawartoœci 
licznika czasu zap³aconego.

2.1.2. Opcje programowe

W zak³adce Ustawienia chronione (patrz strona 7) mo¿liwe jest 
przegl¹danie i/lub zmiana ustawieñ nastêpuj¹cych opcji 
programowych:
Zw³oka czasowa (patrz strona 11);
Wentylacja (patrz strona 11);
Maksymalny czas seansu (patrz strona 12);
Czas rozruchu (patrz strona 12);
Happy Hour (patrz strona 13);
Zmierzch lamp (patrz strona 14);
Stop lampy S (patrz strona 14);
Stop lampy L (patrz strona 15);
Stop wentylatory (patrz strona 15);
Edycja nazwy (patrz strona 16);
Zmiana kodu (patrz strona 17);
Wersja (patrz strona 17);
Serwis (patrz strona 17);
Kontrast (patrz strona 18);
Podœwietlanie (patrz strona 18);
Data i czas (patrz strona 19).
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Zw³oka czasowa

Zw³oka czasowa jest to czas przeznaczony na przygotowanie siê 
klienta do seansu. Zw³oka czasowa jest liczona od momentu 

naciœniêcia przycisku   zatwierdzaj¹cego ustawiony czas seansu. 
W trakcie trwania zw³oki czasowej, mo¿liwe jest w³¹czenie lamp 

poprzez naciœniêcie przycisku   w sterowniku lub przycisku   w 
urz¹dzeniu opalaj¹cym. Po up³ywie zw³oki czasowej urz¹dzenie 
opalaj¹ce w³¹czy siê samoczynnie.
Zakres nastawy: 00.00 - start manualny

< 00.00 ; 60.00 > (min)
Ustawienie fabryczne: 01.00
Skok:  15 sek

Je¿eli ustawiona wartoœæ zw³oki czasowej wynosi “zero”, 
na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat “Start  
manualny”. Lampy i wentylatory zostan¹ w³¹czone po 

naciœniêciu przycisku   w sterowniku lub przycisku 

  w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Zw³oka czasowa:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Zw³oka czasowa.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Wentylacja

Opcja Wentylacja s³u¿y do ustawienia czasu pracy wentylatorów po 
wy³¹czeniu lamp w urz¹dzeniu opalaj¹cym.
Zakres nastawy: < 00.00 ; 60.00 > (min)
Ustawienie fabryczne:    01.00
Skok: 15 sek

Je¿eli urz¹dzenie opalaj¹ce posiada system 
automatycznej wentylacji, nale¿y ustawiæ czas 
wentylacji w sterowniku identyczny z czasem wentylacji, 
ustawionym w urz¹dzeniu opalaj¹cym.

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Wentylacja:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Wentylacja.
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2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Maksymalny czas seansu

Maksymalny czas seansu jest to maksymalny czas pojedynczego 
seansu, który mo¿e zostaæ ustawiony w trybie pracy (patrz strona 5). 
Zakres nastawy: < 00.00 ; 59.00 > (min)
Ustawienie fabryczne:   10.00
Skok: 1 min

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Maksymalny czas 
seansu:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Maksymalny czas seansu.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Czas rozruchu

Czas rozruchu jest to czas doliczany do ka¿dego seansu. 
Zakres nastawy: < 00.00 ; 02.00 > (min)
Ustawienie fabryczne:    00.00
Skok: 5 sek

Czas rozruchu, doliczany do ka¿dego seansu, nie 
zwiêksza zawartoœci licznika czasu zap³aconego (patrz 
strona 10).
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Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Czas rozruchu:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Czas rozruchu.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Happy Hour

Opcja Happy Hour umo¿liwia doliczanie w trybie pracy (patrz strona 
5), w okreœlonym przez u¿ytkownika przedziale czasu, do ka¿dej 
ustawionej minuty seansu, wartoœci parametru “czas doliczany”.
Zakres nastawy:  < 00:00-00:00 00s ; 23:59-23-59 60s >

 (pocz¹tek HH: koniec HH  czas doliczany)
Ustawienie fabryczne: 00:00-00:00 00s 
Skok: parametr “pocz¹tek Happy Hour” - 10 min

parametr “koniec Happy Hour” - 10 min
parametr “czas doliczany” - 1 sek

Sterownik do ka¿dego rozpoczêtego seansu, 
automatycznie dolicza do ka¿dej minuty seansu 
wartoœæ parametru “czas doliczany”.

Wartoœæ parametru “czas doliczany” nie zwiêksza 
zawartoœci licznika czasu zap³aconego (patrz strona 
10). 

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Happy Hour:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  

 znajdŸ opcjê Happy Hour.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Parametr “pocz¹tek 

Happy Hour” zacznie pulsowaæ. Za pomoc¹ przycisków  
ustaw now¹ wartoœæ parametru “pocz¹tek Happy Hour”.

3. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “pocz¹tek Happy Hour” w 

pamiêci nieulotnej, naciœnij przycisk  . Parametr “koniec Happy 

Hour” zacznie pulsowaæ. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ 
wartoœæ parametru “koniec Happy Hour”. 

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “koniec Happy Hour” w 

pamiêci nieulotnej, naciœnij przycisk  . Parametr “czas doliczany” 

zacznie pulsowaæ. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ 
wartoœæ parametru “czas doliczany”.
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5. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “czas doliczany” w 

pamiêci nieulotnej, naciœnij przycisk  .

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Zmierzch lamp

Opcja Zmierzch lamp s³u¿y do ustawienia czasu, po up³ywie którego 
nale¿y wymieniæ lampy w urz¹dzeniu opalaj¹cym.
Zakres nastawy: NIE - wy³¹czone < 10 ; 4000 > (h)
Ustawienie fabryczne: NIE - wy³¹czone
Skok: 10 h

W momencie, gdy zawartoœæ licznika lamp 3 (patrz 
strona 10) przekracza ustawienie opcji Zmierzch lamp, 
sterownik w trakcie seansu sygnalizuje sygna³em 
dŸwiêkowym potrzebê wymiany lamp.

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Zmierzch lamp:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Zmierzch lamp.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Stop lampy S

Opcja Stop lampy S umo¿liwia wy³¹czenie lamp w trakcie seansu  

(zakoñczenie seansu) przyciskiem   w sterowniku.
Zakres nastawy: NIE - opcja wy³¹czona;

TAK - opcja w³¹czona
Ustawienie fabryczne: NIE

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Stop lampy S:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Stop lampy S.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”.

3. Za pomoc¹ przycisków  zmieñ ustawienie.
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4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Stop lampy L

Opcja Stop lampy L umo¿liwia chwilowe wy³¹czenie lamp w trakcie 

seansu przyciskiem   w urz¹dzeniu opalaj¹cym i ich ponowne 

w³¹czenie przyciskiem  .
Zakres nastawy: NIE - opcja wy³¹czona;

TAK - opcja w³¹czona
Ustawienie fabryczne: NIE

W trakcie seansu na wyœwietlaczu pojawia siê 
komunikat “Opalanie”. Je¿eli opcja Stop lampy L jest 
aktywna i w trakcie seansu lampy zostan¹ wy³¹czone 

przyciskiem  , znajduj¹cym siê wewn¹trz 
urz¹dzenia opalaj¹cego, na wyœwietlaczu pojawi siê 
komunikat “Pauza” - sterownik nie przerywa odliczania 
czasu sensu. Po ponownym w³¹czeniu lamp 

przyciskiem   na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat 
“Opalanie”.

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Stop lampy L:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Stop lampy L.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”.

3. Za pomoc¹ przycisków  zmieñ ustawienie.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Stop wentylatory

Opcja Stop wentylatory umo¿liwia wy³¹czenie wentylatorów 

(zakoñczenie wentylacji) przyciskiem   w sterowniku.
Zakres nastawy: NIE - opcja wy³¹czona;

TAK - opcja w³¹czona
Ustawienie fabryczne: NIE

Nie dotyczy urz¹dzeñ opalaj¹cych z systemem 
automatycznej wentylacji.
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Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Stop wentylatory:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Stop wentylatory.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”.

3. Za pomoc¹ przycisków  zmieñ ustawienie.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Edycja nazwy

Opcja Edycja nazwy s³u¿y do zmiany pojawiaj¹cego siê w trybie pracy 
(patrz strona 5) na wyœwietlaczu komunikatu.
Zakres nastawy: 14 znaków
Ustawienie fabryczne: Solarium
Dostêpne znaki:

W opcji Edycja nazwy nale¿y wpisaæ 14 znaków. Je¿eli 
nowa nazwa sk³ada siê z mniejszej iloœci znaków, nale¿y 
dope³niæ now¹ nazwê znakiem “spacja”.

Aby  zmieniæ nazwê:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Edycja nazwy.

2. Naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu na krótk¹ chwilê pojawi siê 

komunikat “WprowadŸ nazwê”. Za pomoc¹ przycisków  
wprowadŸ now¹ nazwê, zatwierdzaj¹c ka¿dy wybrany znak (cyfra lub 

litera), naciskaj¹c przycisk  . Naciœniêcie przycisku   powoduje 
powrót do edycji poprzedniego znaku.

Zapis nowej nazwy w pamiêci nieulotnej nastêpuje 
automatycznie w momencie zatwierdzenia przyciskiem 

  czternastego znaku. Aby powróciæ do poprzedniej 
nazwy, usuñ wszystkie wprowadzone znaki przyciskiem 

 . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .
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Zmiana kodu

Nowe sterowniki posiadaj¹ kod producenta. W celu uniemo¿liwienia 
dostêpu do zak³adki Ustawienia chronione (patrz strona 7) przez 
nieuprawnione osoby, zaleca siê po instalacji urz¹dzenia zmianê 
kodu przez u¿ytkownika.
Zakres nastawy: 4 znaki
Ustawienie fabryczne: 0000
Dostêpne znaki:

W opcji Zmiana kodu nale¿y wpisaæ 4 znaki. Je¿eli 
nowy kod sk³ada siê z mniejszej iloœci znaków, nale¿y 
dope³niæ nowy kod znakiem “spacja”.

Aby zmieniæ kod:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Zmiana kodu.

2. Naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu na krótk¹ chwilê pojawi siê 

komunikat “WprowadŸ kod”. Za pomoc¹ przycisków  
wprowadŸ nowy kod, zatwierdzaj¹c ka¿dy wybrany znak (cyfra lub 

litera), naciskaj¹c przycisk  . Po wprowadzeniu czwartego znaku, 
na wyœwietlaczu na krótk¹ chwilê pojawi siê komunikat “PotwierdŸ 

kod”. Za pomoc¹ przycisków  wprowadŸ ponownie nowy kod, 
zatwierdzaj¹c ka¿dy wybrany znak (cyfra lub litera), naciskaj¹c 

przycisk  . 

Zapis nowego kodu w pamiêci nieulotnej nastêpuje 
automatycznie przy ponownym wprowadzeniu nowego 

kodu, w momencie zatwierdzenia przyciskiem   
czwartego znaku.

Naciœniêcie przycisku   powoduje przerwanie zmiany 
kodu.

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Wersja

Opcja nieedytowalna. Zawiera informacjê dotycz¹c¹ wersji 
zainstalowanego oprogramowania. 

Serwis

Edytowanie opcji wymaga podania kodu serwisowego. Opcja 
przeznaczona dla serwisu. 
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Kontrast

Opcja Kontrast s³u¿y do ustawiania kontrastu wyœwietlacza LCD.
Zakres nastawy: < 000 ; 100 > (%)
Ustawienie fabryczne: 050
Skok: 5 %

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Kontrast:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Kontrast.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  zmieñ ustawienie.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .

Podœwietlanie

Opcja Podœwietlanie s³u¿y do ustawiania podœwietlania wyœwietlacza 
LCD.
Zakres nastawy: < 000 ; 100 > (%)
Ustawienie fabryczne: 100
Skok: 5 %

Aby zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Podœwietlanie:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  
znajdŸ opcjê Podœwietlanie.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Na wyœwietlaczu 
pojawi siê komunikat “Ustaw”. 

3. Za pomoc¹ przycisków  zmieñ ustawienie.

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie w pamiêci nieulotnej, naciœnij 

przycisk  . Aby powróciæ do poprzedniego ustawienia, naciœnij 

przycisk  . 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .
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Data i czas

Opcja s³u¿y do ustawiania daty i czasu. Data i czas pojawiaj¹ siê na 
wyœwietlaczu po w³¹czeniu zasilania, do momentu naciœniêcia 

dowolnego przycisku w sterowniku (      ).
Zakres nastawy: < 00-00-00 00:00 ; 20-12-31 23:59 >

 (rok-miesi¹c-dzieñ  godzina:minuta)
Ustawienie fabryczne: aktualna data i czas
Skok: parametr “rok” - 1

parametr “miesi¹c” - 1
parametr “dzieñ” - 1
parametr “godzina” - 1
parametr “minuta” - 1

W³¹czanie i wy³¹czanie opcji Happy Hour (patrz strona 
 13) odbywa siê na podstawie czasu ustawionego w opcji 

Data i czas.

Aby  zobaczyæ i/lub zmieniæ ustawienie opcji Data i czas:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania, w zak³adce 

Ustawienia chronione (patrz strona 7) za pomoc¹ przycisków  

 znajdŸ opcjê Data i czas.

2. Aby zmieniæ ustawienie, naciœnij przycisk  . Parametr “rok” 

zacznie pulsowaæ. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ 
wartoœæ parametru “rok”.

3. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “rok” w pamiêci nieulotnej, 

naciœnij przycisk  . Parametr “miesi¹c” zacznie pulsowaæ. Za 

pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ parametru 
“miesi¹c”. 

4. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “miesi¹c” w pamiêci 

nieulotnej, naciœnij przycisk  . Parametr “dzieñ” zacznie pulsowaæ. 

Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ parametru 
“dzieñ”.

5. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “dzieñ” w pamiêci 

nieulotnej, naciœnij przycisk  . Parametr “godzina” zacznie 

pulsowaæ. Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ 
parametru “godzina”.

6. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “godzina” w pamiêci 

nieulotnej, naciœnij przycisk  . Parametr “minuta” zacznie pulsowaæ. 

Za pomoc¹ przycisków  ustaw now¹ wartoœæ parametru 
“minuta”.

7. Aby zapisaæ nowe ustawienie parametru “minuta” w pamiêci 

nieulotnej, naciœnij przycisk  .

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .
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2.2. Prezentacja liczników

Sterownik posiada 29 liczników. W zak³adce Prezentacja liczników 
mo¿liwe jest tylko przegl¹danie zawartoœci nastêpuj¹cych liczników: 
Licznik lamp 1 (patrz strona 8);
Licznik lamp 2 (patrz strona 8);
Licznik lamp 3 (patrz strona 9); 
Licznik seansów (patrz strona 9);
Licznik czasu zap³aconego (patrz strona 10). 
24 liczniki dzienne

Liczniki dzienne s¹ dostêpne tylko w zak³adce 
Prezentacja liczników. S¹ zapisywane w postaci listy i 
przewijane cyklicznie w ten sposób, i¿ dostêpne s¹ 
zawsze ostatnie 24 dni. W licznikach dziennych znajduj¹ 
siê nastêpuj¹ce parametry:
data (rok-miesi¹c-dzieñ)
numer licznika <1 - 24>
liczba seansów w danym dniu <00 - 99>
suma czasu zap³aconego w danym dniu 

< 00h00m - 59h59m>

Pozosta³e liczniki s¹ dostêpne równie¿ w zak³adce 
Ustawienia chronione (patrz strona 7). W zak³adce 
Ustawienia chronione mo¿liwe jest sprawdzanie i 
kasowanie zawartoœci liczników.

Aby sprawdziæ zawartoœæ liczników:
1. Gdy sterownik znajduje siê w trybie programowania (patrz strona 

7), za pomoc¹ przycisków  znajdŸ zak³adkê Prezentacja 
liczników.

2. Naciœnij przycisk  . Za pomoc¹ przycisków  sprawdŸ 
zawartoœæ poszczególnych liczników. 

Aby powróciæ do menu g³ównego, naciœnij przycisk  . Aby wyjœæ z 

trybu programowania, naciœnij ponownie przycisk  .
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