
•	ExaControl	E7R	B

Pokojowy programowany regulator temperatury

R
oz
sz
er
zo
na
	in
st
ru
kc
ja
	o
bs
łu
gi





- 1 -

PRZECZYTAĆ	UWAŻNIE	PRZED	URUCHOMIENIEM	URZĄDZENIA

1 Prosimy przeczytać .................................................................................... 3
1.1 Witamy.............................................................................................. 3

2 Prezentacja urządzenia .............................................................................. 3
2.1 Opis .................................................................................................. 3
2.2 Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 

akcesoriów........................................................................................ 3
3 Dokumentacja produktu ............................................................................. 3

3.1 Przechowywanie dokumentów ......................................................... 3
3.2 Objaśnienie symboli ......................................................................... 4

4 Bezpieczeństwo ......................................................................................... 4

5 Gwarancja producenta / Odpowiedzialność ............................................... 4
5.1 Warunki gwarancji  ........................................................................... 4
5.2 Użytkowanie urządzenia / odpowiedzialność producenta ................ 5
5.3 Ochrona przeciwzamrożeniowa ....................................................... 5

6 Recykling .................................................................................................... 6
6.1 Urządzenie ....................................................................................... 6
6.2 Opakowanie...................................................................................... 6

JAK	UŻYTKOWAĆ	URZĄDZENIE	?

7 Eksploatacja urządzenia ............................................................................ 7
7.1 Widok ogólny .................................................................................... 7
7.2 Opis przycisków................................................................................ 7
7.3 Regulator pokojowy i wspornik ścienny ............................................ 7
7.4 Główny ekran.................................................................................... 8
7.5 Skrót dostępu do zmian chwilowych................................................. 9
7.6 Menu główne .................................................................................. 10
7.7 Ogrzewanie .................................................................................... 10
7.8 Ciepła woda** ................................................................................. 14
7.9 Chłodzenie** ................................................................................... 18
7.10 Tryb wakacje .................................................................................. 23
7.11 Inne ustawienia............................................................................... 24

SPIS	TREśCI



- 2 -

POTRZEBUJESZ	POMOCY?

8 Usuwanie awarii ....................................................................................... 27

9 Wymiana baterii ........................................................................................ 27

10 Konserwacja i obsługa bieżąca urządzenia ............................................. 28
10.1 Czyszczenie ................................................................................... 28
10.2 Części zamienne ............................................................................ 28

11 Kontakt z infolinią Saunier Duval ............................................................. 28

SPIS	TREśCI



0020094610_01 - 09/10 - Saunier Duval - 3 -

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA

PRZECZYTAĆ	UWAŻNIE	PRZED	
URUCHOMIENIEM	URZĄDZENIA

1	 Prosimy	przeczytać

1.1	 Witamy

Od ponad wieku Saunier Duval poświęca 
całą swoją energię na poszukiwanie 
najlepszych rozwiązań w zakresie 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej 
dla zapewnienia komfortu cieplnego 
użytkowników.

Saunier Duval - lider na rynku kotłów 
wiszących – oferuje również szereg 
rozwiązań z wykorzystaniem energii 
odnawialnej: systemy solarne do 
podgrzewania wody, pompy ciepła …

Nasze zakłady w Nantes znane są 
ze stosowania zaawansowanych 
technologii, doświadczenego personelu 
oraz doskonałej jakości i niezawodności 
oferowanych produktów. Firma Saunier 
Duval wchodząca w skład Grupy Vaillant, 
chcąc jak najlepiej służyć użytkownikom, 
stara się zawsze wychodzić naprzeciw 
potrzebom swoich klientów. 

• Chcąc uzyskać więcej informacji 
prosimy o kontakt z infolinią Saunier 
Duval dostępną pod numerem telefonu 
801 80 66 66.

2	 Prezentacja	urządzenia

2.1	 Opis

Pokojowy programowany regulator 
temperatury, służy do sterowania 
instalacją grzewczą lub chłodzeniem 
w zależności od temperatury w 
pomieszczeniu, w którym został 
zainstalowany, ustawionego programu 
ogrzewania lub chłodzenia. Może również 
współpracować z sondą temperatury 
zewnętrznej. Pokojowy regulator 

temperatury steruje również temperaturą 
ciepłej wody użytkowej w zależności od 
zarejestrowanego programu.

Firma Saunier Duval opracowała gamę 
akcesoriów umożliwiających wyciągnięcie 
maksymalnych korzyści z użytkowanego 
przez Państwa urządzenia.

2.2	 Kontakt	w	celu	uzyskania	
dodatkowych	informacji	na	temat	
akcesoriów

Instalowana dodatkowo sonda 
temperatury zewnętrznej pozwoli 
regulatorowi pokojowemu dostosować 
automatycznie temperaturę w obiegu 
c.o. do zmieniających się warunków 
pogodowych!

• Specjaliści współpracujący z Saunier 
Duval chętnie służą szczegółowymi 
informacjami na temat akcesoriów 
gwarantujących użytkownikom 
maksimum komfortu.

3	 Dokumentacja	produktu

3.1	 Przechowywanie	dokumentów

• Niniejszą instrukcję należy 
przechowywać w pobliżu urządzenia, 
aby móc z niej korzystać w razie 
potrzeby. W razie przeprowadzki 
prosimy sprawdzić czy instrukcja 
znajduje się w pobliżu urządzenia. 
Pozwoli to nowym właścicielom 
korzystać z niej w późniejszym czasie.

• Przestrzeganie zaleceń niniejszej 
instrukcji, zapewni skuteczną i 
bezpieczną pracę urządzenia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w 
niniejszej instrukcji.
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3.2	 Objaśnienie	symboli

a
NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Ryzyko poważnego 
uszkodzenia ciała.

i WAŻNE: Przydatna informacja.

4	 Bezpieczeństwo

Oznaczenie CE wskazuje, 
że urządzenie zostało 
zaprojektowane i wykonane 
zgodnie z obowiązującymi 
normami i zasadami 
bezpieczeństwa.  
Zgodność urządzenia z 
obowiązującymi normami 
została potwierdzona.

a
Należy przestrzegać 
następujących zaleceń i 
zasad bezpieczeństwa:

• Nie próbować nigdy dokonywać zmian 
w samym urządzeniu lub w jego 
otoczeniu, ponieważ mogłoby to mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
jego pracy.

• Nie naprawiać samodzielnie 
urządzenia. Napraw mogą dokonywać 
jedynie uprawnieni serwisanci.

• Nie pozwalać dzieciom uruchamiać 
urządzenia.

Niektóre zmiany wprowadzone 
w mieszkaniu mogą wpływać na 
funkcjonowanie urządzenia. Zaleca 
się zasięgnąć porady instalatora przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

a
Zalecamy szczególną 
ostrożność przy regulacji 
temperatury ciepłej 
wody użytkowej, woda 
wypływająca z zaworów 
może być bardzo gorąca.

5	 Gwarancja	producenta	/	
Odpowiedzialność

5.1	 Warunki	gwarancji	

Gwarancja jest ważna wyłącznie z 
dowodem zakupu.

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą 
tylko urządzenia do którego odnosi się 
niniejsza książka.

2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval 
Sp. z o.o. dotyczy urządzeń marki Saunier 
Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna 
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 
udziela gwarancji prawidłowego działania 
urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia 
sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami).

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi 
przysługuje prawo do bezpłatnych napraw 
wad urządzenia powstałych z winy 
producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika 
niesprawności urządzeń są przyjmowane 
pod numerem Infolinii Saunier Duval: 
801 806 666, lub pod numerem 
telefonu firm uprawnionych do „Napraw 
Gwarancyjnych”, których spis znajduje się 
na www.saunierduval.pl.
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5.2	 Użytkowanie	urządzenia	/	
odpowiedzialność	producenta

b
Wyszczególniona powyżej 
gwarancja obowiązuje pod 
warunkiem przestrzegania 
następujących zaleceń:

 - Urządzenie powinno być zainstalowane 
przez uprawnionego instalatora 
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 
instalacji.

 - Urządzenie przeznaczone jest do 
użytku wyłącznie w normalnych 
warunkach i zgodnie ze wskazówkami 
producenta w zakresie funkcjonowania 
i konserwacji.

b
Producent zwolniony jest z 
wszelkiej odpowiedzialności 
w przypadku:

 - Usterek lub szkód wynikających 
z nieprawidłowej instalacji oraz 
niewłaściwej obsługi urządzenia.

 - Wszelkich awarii systemu, do którego 
urządzenie zostało podłączone.

 - Wszelkich uszkodzeń wynikających 
z niewłaściwej ochrony 
przeciwzamrożeniowej.

 - Wszelkich uszkodzeń lub złej regulacji 
wynikających ze zmiany parametrów 
napięcia zasilania elektrycznego.

• Nie wolno dopuścić aby dzieci bawiły 
się urządzeniem.

5.3	 Ochrona	przeciwzamrożeniowa

System ochrony przeciwzamrożeniowej 
urządzenia steruje uruchomieniem 
ogrzewania w następujących sytuacjach:

 - Gdy temperatura otoczenia 
w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowane jest urządzenie, spadnie 
poniżej 5 °C lub gdy temperatura 
zewnętrzna wynosi mniej niż 3 °C 
(gdy podłączona sonda temperatury 
zewnętrznej).

W przypadku wyjazdu na określony czas:

• Podać czas nieobecności oraz ustawić 
temperaturę otoczenia (patrz menu 
„Tryb wakacje”).

W przypadku dłuższej nieobecności lub o 
nieokreślonej długości:

• Prosimy wezwać uprawnionego 
serwisanta, który opróżni instalację 
lub zabezpieczy obieg c.o., dolewając 
specjalny płyn przeciw zamarzaniu.

• Patrz instrukcja kotła.

Prosimy pamiętać, że zasilanie gazem 
i prądem oraz sprawna instalacja 
kominowa są warunkiem niezbędnym do 
prawidłowego działania funkcji ochrony 
przeciwzamrożeniowej.
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6	 Recykling

6.1	 Urządzenie

Urządzenie wykonane jest w większości z 
materiałów podlegających recyklingowi.

Symbol ten oznacza, że 
urządzenie to nie powinno być 
wyrzucane z innymi odpadami 
domowymi, oraz, że podlega 
ono zbiórce selektywnej w 
celu odzysku, ponownego 
użycia i recyklingu. 

Przekaż urządzenie do odpowiedniego 
punktu zbiórki w celu obróbki, odzysku i 
recyklingu odpadów.

i
Przestrzegając przepisów, 
pomagasz środowisku 
naturalnemu i przyczyniasz 
się do ochrony zasobów 
naturalnych i ludzkiego zdrowia.

6.2	 Opakowanie

Zalecamy poddać opakowanie urządzenia 
recyklingowi w sposób odpowiedzialny.

 - Sortuj odpady w celu oddzielenia tych 
elementów, które mogą być poddane 
recyklingowi (tektury, tworzywa 
sztuczne...) i tych, które nie mogą 
być poddane recyklingowi (opaski 
mocujące...).

 - Likwiduj odpady zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
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JAK	UŻYTKOWAĆ	URZĄDZENIE	?

7	 Eksploatacja	urządzenia

7.1	 Widok	ogólny

1

3

2

5

4

6

7

Opis
1	 Wspornik	ścienny
2	 Regulator	pokojowy
3	 Przycisk	przewijania	(góra/dół)
4	 Przycisk	wyboru
5	 Przycisk	powrotu
6	 Przycisk	menu
7	 Ekran

7.2	 Opis	przycisków

Przycisk Opis
Przycisk	przewijania	
(góra/dół)
Przycisk umożliwia:
- Poruszanie się po menu.
- Zmniejszenie/zwiększenie 

nastawy regulowanego 
parametru.

- Włączenie funkcji lub jej 
wyłączenie.

Przycisk	wyboru
Przycisk pozwala:
- Zatwierdzić wybór lub 

ustawienie.

Przycisk	powrotu
Przycisk umożliwia:
- Powrót do poprzedniego menu.
- Powrót do poprzedniego 

ustawienia.

Przycisk	menu
Przycisk umożliwia:
- Przejście do głównego menu.
- Powrót do ekranu głównego 
(w każdej chwili).

7.3	 Regulator	pokojowy	i	wspornik	
ścienny
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7.4	 Główny	ekran

7.4.1	 Opis

1

2

3

7

6

5

4

Opis
1	 Strefa	wyświetlania	aktualnego	trybu	

pracy
2	 Strefa	wyświetlania	komunikatów
3	 Dzień	tygodnia
4	 Aktualna	godzina
5	 Aktualna	data
6	 Temperatura	w	pomieszczeniu*
7	 Temperatura	zewnętrzna	zmierzona	

przez	sondę	temperatury	zewnętrznej	
(jeżeli	jest	podłączona)

i
(*) Uwaga: odczyt temperatury 
w pomieszczeniu może się 
zmienić gdy regulator trzymany 
jest w ręce.
Regulator pokojowy dokonuje 
optymalnego pomiaru gdy 
znajduje się w swoim wsporniku 
ściennym.

7.4.2	 Funkcje	przycisków

Możliwości regulacji na głównym ekranie:

Przycisk	 Opis
Zmiana temperatury otoczenia, 
jeżeli program ogrzewania jest 
wyłączony.

Dostęp do chwilowej zmiany 
włączonego programu.

Dostęp do menu zmian 
chwilowych, jeżeli wiele 
programów jest włączonych.

Odblokowanie klawiatury 
naciskając przez 3 sekundy.

Anulowanie zmiany chwilowej.

Dostęp do menu anulowania 
zmian chwilowych, gdy aktywne 
wiele zmian chwiowych.

Dostęp do menu głównego.

7.4.3	 Przejście	ekranu	w	stan	
czuwania

Ekran regulatora temperatury przechodzi 
w stan czuwania (gaśnie) po 1 minucie 
nieużywania przycisków klawiatury.

W przypadku włączenia blokady 
klawiatury, aktywuje się ona po przejściu 
w stan czuwania regulatora pokojowego.

• Nacisnąć na dowolny przycisk 
klawiatury, aby wyświetlić ponownie 
główny ekran.
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7.5	 Skrót	dostępu	do	zmian	
chwilowych

7.5.1	 Menu	zmiany	chwilowej

Menu wyświetla się po włączeniu 
programów dla wielu trybów pracy. 

• Na głównym ekranie nacisnąć przycisk 
.

• Wybrać program, którego dotyczy 
zmiana chwilowa i zatwierdzić 
przyciskiem .

7.5.2	 Zmiana	chwilowa

Funkcja ta umożliwia tymczasowe zmiany 
trwających programów. 

• Regulacja:

 - wybrać tryb dla którego zmiana 
chwilowa ma być aktywowana,

 - dla trybu ogrzewania wybrać 
temperaturę wewnętrzną a dla ciepłej 
wody lub chłodzenia włączyć zmianę 
chwilową.

• Zatwierdzić zmiany przyciskiem 
.

• Ustawić godzinę zakończenia zmiany 
chwilowej za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	zmiana	chwilowa	jest	włączona,	
możliwe	jest:

Aby anulować:

• Na głównym ekranie nacisnąć przycisk 
.

• Wybrać zmianę lub zmiany chwilowe do 
anulowania i zatwierdzić przyciskiem 

.
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7.6	 Menu	główne

• Nacisnąć przycisk 

Menu	 Nawigacja

Poruszanie się za pomocą 
przycisku: 

Nacisnąć przycisk: 
aby powrócić do 
poprzedniego ekranu.

Wybrać przyciskiem:

Nacisnąć przycisk: 
aby powrócić do ekranu 
głównego. (w każdej chwili).

i
(**) Funkcja dostępna w 
zależności od konfiguracji 
systemu.

7.7	 Ogrzewanie

Menu Menu	umożliwia:
Włączenie lub wyłączenie 
ogrzewania

Zaprogramowanie pracy na 
ogrzewanie

Zmianę chwilową programu 
(jeżeli jest włączony)

Efekt połączenia funkcji ogrzewania i 
programu ogrzewania:

Ogrzewanie Program	
ogrzewania

Wynik

WYŁ WŁ Nie grzeje

WYŁ WYŁ Nie grzeje

WŁ WYŁ

Grzeje 
ze stałą 
nastawą 
temperatury 
wewnetrznej

WŁ WŁ

Grzeje 
według 
nastaw 
programu 
ogrzewania

7.7.1	 Włączenie	lub	wyłączenie	
ogrzewania

• Nacisnąć przycisk > następnie 
wybrać na ekranie  > ogrzewanie	>	
włącz/wyłącz

• Podświetlić wybór (włączyć lub 
wyłączyć) za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .
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• Potwierdzić włączenie funkcji 
ogrzewania zamiast funkcji chłodzenia 
(jeżeli jest włączona) za pomocą 
przycisku  i zatwierdzić przyciskiem 

.

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	funkcja	ogrzewania	jest	włączona,	
możliwe	jest:

Przycisk Opis

Ustawienie stałej temperatury 
otoczenia.

Jeżeli	funkcja	ogrzewania	jest	wyłączona,	
możliwe	jest:

7.7.2	 Włączenie	lub	wyłączenie	
programu	ogrzewania

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ogrzewanie	>	
program

• Podświetlić wybór (włączyć lub 
wyłączyć) za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	program	jest	włączony,	możliwe	
jest:

Przycisk Opis

Wykonanie zmiany chwilowej 
lub dostęp do menu zmian 
chwilowych.

Jeżeli	program	jest	wyłączony,	możliwe	
jest:

Przycisk Opis

Ustawienie stałej temperatury 
otoczenia.

7.7.3	 Programowanie	ogrzewania

Wartości	regulacji	temperatury		(°C)

minimalna 5

zalecana 20

maksymalna 30 (możliwość zmiany 
przez instalatora)



0020094610_01 - 09/10 - Saunier Duval- 12 -

JAK UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE ?

Nastawa fabryczna:

Od	poniedziałku	do	piątku
Przedział	
czasowy

Początek Koniec Temp.

1 00:00 06:30 16°

2 06:30 22:00 22°

3 22:00 00:00 16°

Sobota
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Temp.

1 00:00 07:30 16°

2 07:30 08:30 22°

3 08:30 18:00 16°

4 18:00 22:00 16°

5 22:00 00:00 16°

Niedziela
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Temp.

1 00:00 07:30 16°

2 07:30 22:00 22°

3 22:00 00:00 12°

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ogrzewanie	>	
program	>	programuj	>	wybrać dzień

Aby zaprogramować:

Programowanie dnia zaczyna się 
od godziny 00:00, dostępnych jest 
maksymalnie 7 przedziałów czasowych w 
ciągu 24 godzin.

• Zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą 
przycisku  zadaną wartość 
temperatury otoczenia i zatwierdzić 
przyciskiem .

• Ustawić koniec przedziału czasowego 
za pomocą przycisku  i zatwierdzić 
przyciskiem .

• Powtórzyć operację programowania, 
jeżeli przedział czasowy ma być 
zmieniony.

Aby zmienić nastawę:

• Za pomocą przycisku  (cofanie) 
lub  (do przodu), podświetlić 
daną nastawę.

• Zmienić temperaturę lub godzinę za 
pomocą przycisku  i zatwierdzić 
przyciskiem .

W celu skasowania przedziału 
czasowego:

Kasowanie zostaje wykonane:

 - Przedział po przedziale, od ostatniego 
do pierwszego przedziału.

• Naciśnij przycisk  w celu 
podświetlenia ostatniego ustawionego 
przedziału czasowego.

• Naciśnij przycisk   w celu 
wyświetlenia .

Wyświetlacz przechodzi automatycznie 
na  i wymazuje zaprogramowaną 
temperaturę.
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Ustawienia poprzedzającego przedziału 
czasowego zostają wtedy zastosowane aż 
do godziny .

• Zatwierdź przyciskiem  lub 
wymaż inny przedział czasowy.

W celu wymazania innego przedziału 
czasowego:

• Naciśnij przycisk  w celu 
podświetlenia poprzedniego przedziału 
czasowego i rozpocznij na nowo 
opisane czynności.

Kopiowanie	dnia

Funkcja pozwala zastosować nastawy z 
jednego dnia w innych dniach.

Umożliwia skopiowanie wybranego dnia:

 - na inny dzień tygodnia,

 - na dni robocze (od poniedziałku do 
piątku),

 - na cały tydzień (od poniedziałku do 
niedzieli).

Po przekopiowaniu dnia powrót do ekranu 
wyboru dnia do zaprogramowania odbywa 
się automatycznie

• Wybrać funkcję (kopiuj dzień) i 
zatwierdzić przyciskiem .

• Wybrać dzień do skopiowania za 
pomocą przycisku  zatwierdzić 
przyciskiem .

• Skopiować do dnia lub grupy 
wybranych dni za pomocą przycisku 

 i zatwierdzić przyciskiem .

7.7.4	 Zmiana	chwilowa	programu	
ogrzewania

Funkcja ta umożliwia dokonanie 
tymczasowej zmiany bieżącego programu.

Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ogrzewanie	>	tryb	
ręczny	>	programuj

• Ustawić żądaną temperaturę za 
pomocą przycisku  i zatwierdzić 
przyciskiem .



0020094610_01 - 09/10 - Saunier Duval- 14 -

JAK UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE ?

• Ustawić godzinę zakończenia zmiany 
chwilowej za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

Aby anulować

• Nacisnąć przycisk    > następnie 
wybrać na ekranie > ogrzewanie	>	
tryb	ręczny	>	wyłączyć

Można również anulować zmianę 
chwilową na głównym ekranie (patrz 
«zmiana chwilowa»).

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	zmiana	chwilowa	jest	włączona,	
możliwe	jest:

Przycisk Opis

Zmiana chwilowa programu 
ogrzewania

Dostęp do menu zmian 
chwilowych w przypadku 
włączenia dla wielu programów 
(ogrzewanie i ciepła woda).

Anulowanie zmiany chwilowej 
programu ogrzewania.

Dostęp do menu anulowania 
zmian chwilowych w przypadku 
włączenia dla wielu programów 
(ogrzewanie i ciepła woda), (patrz 
«zmiana chwilowa»).

7.8	 Ciepła	woda**

Menu Menu	umożliwia:
Włączenie lub wyłączenie 
przygotowywania ciepłej 
wody użytkowej

Regulację temperatury 
ciepłej wody użytkowej

Zaprogramowanie pracy 
na przygotowywanie ciepłej 
wody użytkowej

Zmianę chwilową programu 
(jeżeli jest włączony)

i
(**) Funkcja dostępna w 
zależności od konfiguracji 
systemu.

Efekt połączenia funkcji przygotowywania 
ciepłej wody i programu przygotowywania 
ciepłej wody:

Ciepła	
woda

Program
ciepłej	wody

Wynik

WYŁ WŁ Brak 
przygotowania 
ciepłej wodyWYŁ WYŁ

WŁ WYŁ
Stałe 
przygotowywanie 
ciepłej wody

WŁ WŁ

Przygotowanie 
ciepłej wody 
według nastaw 
programu ciepłej 
wody
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i
Włączenie funkcji 
przygotowywania ciepłej wody 
jest niezbędne dla ustawienia 
programu ciepłej wody.

W zależności od typu kotła 
wyłączenie funkcji ciepłej wody 
spowoduje przerwanie pracy 
kotła na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej lub przejście jego 
pracy na parametry ustawione 
bezpośrednio na panelu 
sterowania. 

7.8.1	 Włączenie	lub	wyłączenie	
przygotowywania	ciepłej	wody

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ciepła woda	>	
włącz/wyłącz

• Podświetlić wybór (włączyć lub 
wyłączyć) za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

7.8.2	 Regulacja	temperatury	wody

Wartości	regulacji	temperatury		(°C)

minimalna 38

zalecana 55

maksymalna 60 (możliwość zmiany 
przez instalatora)

i
Sprawdzić w instrukcji obsługi 
kotła dopuszczalny zakres 
regulacji.

• Nacisnąć przycisk   > następnie 
wybrać na ekranie  > ciepła	woda	>	
temperatura

• Zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą 
przycisku  aby wyświetlić żądaną 
temperaturę wody i zatwierdzić 
przyciskiem .

7.8.3	 Włączenie	lub	wyłączenie	
programu	przygotowywania	
ciepłej	wody

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ciepła	woda	>	
program >

• Podświetlić wybór (włączyć lub 
wyłączyć) za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .
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7.8.4	 Programowanie	
przygotowywania	ciepłej	wody

Nastawa fabryczna:

Od	poniedziałku	do	piątku
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Stan

1 00:00 06:00 WYŁ

2 06:00 06:30 WŁ

3 06:30 17:30 WŁ

4 17:30 18:00 WŁ

5 18:00 23:00 WŁ

6 23:00 00:00 WYŁ

Sobota
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Stan

1 00:00 06:00 WYŁ

2 06:00 06:30 WŁ

3 06:30 17:30 WŁ

4 17:30 18:00 WŁ

5 18:00 23:00 WŁ

6 23:00 00:00 WYŁ

Niedziela
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Stan

1 00:00 06:00 WYŁ

2 06:00 06:30 WŁ

3 06:30 17:30 WŁ

4 17:30 18:00 WŁ

5 18:00 23:00 WŁ

6 23:00 00:00 WYŁ

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ciepła	woda	>	
program	>	programuj	>	wybrać dzień

Aby zaprogramować:

Programowanie dnia zaczyna się 
od godziny 00:00, dostępnych jest 
maksymalnie 7 przedziałów czasowych w 
ciągu 24 godzin.

• Włączyć lub wyłączyć przygotowywanie 
ciepłej wody za pomocą przycisku  
i zatwierdzić przyciskiem .

• Ustawić koniec przedziału czasowego 
za pomocą przycisku  i zatwierdzić 
przyciskiem .

• Powtórzyć operację programowania, 
jeżeli przedział czasowy ma być 
zmieniony.

Aby zmienić nastawę:

• Za pomocą przycisku  (cofanie) 
lub  (do przodu) podświetlić 
daną nastawę.

• Zmienić nastawę przygotowywania 
ciepłej wody lub godzinę za pomocą 
przycisku  i zatwierdzić przyciskiem 

.

W celu skasowania przedziału 
czasowego:

Kasowanie zostaje wykonane:

 - Przedział po przedziale, od ostatniego 
do pierwszego przedziału.

• Naciśnij przycisk  w celu 
podświetlenia ostatnio ustawionego 
przedziału czasowego.
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• Naciśnij przycisk   w celu 
wyświetlenia .

Wyświetlacz przechodzi automatycznie 
na  i wymazuje zaprogramowaną 
temperaturę.

Ustawienia poprzedzającego przedziału 
czasowego zostają wtedy zastosowane aż 
do godziny .

• Zatwierdź przyciskiem  lub 
wymaż inny przedział czasowy.

W celu wymazania innego przedziału 
czasowego:

• Naciśnij przycisk  w celu 
podświetlenia poprzedniego przedziału 
czasowego i rozpocznij na nowo 
opisane czynności.

Kopiowanie	dnia

Funkcja pozwala zastosować nastawy z 
jednego dnia w innych dniach.

Umożliwia skopiowanie wybranego dnia:

 - na inny dzień tygodnia,

 - na dni robocze (od poniedziałku do 
piątku),

 - na cały tydzień (od poniedziałku do 
niedzieli).

Po przekopiowaniu dnia powrót do ekranu 
wyboru dnia do zaprogramowania odbywa 
się automatycznie.

• Wybrać funkcję (kopiuj dzień) i 
zatwierdzić przyciskiem .

• Wybrać dzień do skopiowania za 
pomocą przycisku  zatwierdzić 
przyciskiem .

• Skopiować do dnia lub grupy 
wybranych dni za pomocą przycisku 

 i zatwierdzić przyciskiem .
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7.8.5	 Zmiana	chwilowa	programu	
przygotowywania	ciepłej	wody

Funkcja ta umożliwia dokonanie 
tymczasowej zmiany bieżącego programu.

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ciepła	woda	>	
tryb	ręczny	>	programuj

• Włączyć lub wyłączyć zmianę chwilową 
programu przygotowywania ciepłej 
wody za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

• Ustawić godzinę zakończenia zmiany 
chwilowej za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

Aby anulować

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > ciepła	woda	>	
tryb	ręczny	>	wyłączyć

Można także anulować zmianę chwilową 
na głównym ekranie (patrz «zmiana 
chwilowa»).

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	zmiana	chwilowa	jest	włączona,	
możliwe	jest:

Przycisk Opis

Zmiana chwilowa programu 
przygotowywania ciepłej wody.

Dostęp do menu zmian 
chwilowych w przypadku 
uruchomionych kilku programów 
(przygotowywanie ciepłej wody i 
ogrzewanie/chłodzenie).

Anulowanie zmiany chwilowej 
w programie przygotowywania 
ciepłej wody.

Dostęp do menu anulowania 
zmian chwilowych w przypadku 
włączenia dla wielu programów 
(przygotowywanie ciepłej wody 
i ogrzewnie/chłodzenie), (patrz 
«zmiana chwilowa»).

7.9	 Chłodzenie**

Funkcja umożliwia obniżenie temperatury 
otoczenia.

Menu Menu	umożliwia:
Włączenie lub wyłączenie 
chłodzenia

Zaprogramowanie pracy na 
chłodzenie

Zmianę chwilową programu 
(jeżeli jest włączony)

Regulację żądanej 
temperatury 
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i
(**) Funkcja dostępna w 
zależności od konfiguracji 
systemu.

Efekt połączenia funkcji chłodzenia i 
programu chłodzenia:

Chłodzenie Program
chłodzenia

Wynik

WYŁ WŁ Brak chłodzenia

WYŁ WYŁ Brak chłodzenia

WŁ WYŁ

Chłodzenie
ze stałą 
temperaturą 
otoczenia.

WŁ WŁ

Chłodzenie 
według 
programu. 
(temperatura 
otoczenia 
ustawiona przez 
użytkownika)

Włączenie 
chłodzenia gdy 
temperatura 
otoczenia 
jest wyższa 
od wybranej 
nastawy.

7.9.1	 Włączenie	lub	wyłączenie	
chłodzenia

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > chłodzenie	>	
włącz/wyłącz

• Podświetlić wybór za pomocą przycisku 
 i zatwierdzić przyciskiem .

• Potwierdzić uruchomienie funkcji 
chłodzenia zamiast funkcji ogrzewania 
(jeżeli jest włączona)za pomocą 
przycisku  i zatwierdzić przyciskiem 

.

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	funkcja	chłodzenia	jest	włączona,	
możliwe	jest:

7.9.2	 Włączenie	lub	wyłączenie	
programu	chłodzenia

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > chłodzenie	>	
program

• Podświetlić wybór (włączyć lub 
wyłączyć) za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .
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Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	program	chłodzenia	jest	włączony,	
możliwe	jest:

Przycisk Opis

Wykonanie zmiany chwilowej 
lub dostęp do menu zmian 
chwilowych.

Jeżeli	program	chłodzenia	jest	wyłączony,	
możliwe	jest:

7.9.3	 Programowanie	chłodzenia

Nastawa fabryczna:

Od	poniedziałku	do	piątku
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Stan

1 00:00 06:30 WYŁ

2 06:30 08:30 WŁ

3 08:30 18:00 WYŁ

4 18:00 22:00 WŁ

5 22:00 00:00 WYŁ

Sobota
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Stan

1 00:00 08:30 WYŁ

2 08:30 22:00 WŁ

3 22:00 00:00 WYŁ

Niedziela
Przedział	
czasowy	

Początek Koniec Stan

1 00:00 08:30 WYŁ

2 08:30 22:00 WŁ

3 22:00 00:00 WYŁ

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > chłodzenie	>	
program	>	programuj	> wybrać dzień.

Aby zaprogramować:

Programowanie dnia zaczyna się 
od godziny 00:00, dostępnych jest 
maksymalnie 7 przedziałów czasowych w 
ciągu 24 godzin.
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• Włączyć lub wyłączyć chłodzenie za 
pomocą przycisku i zatwierdzić 
przyciskiem .

• Ustawić koniec przedziału czasowego 
za pomocą przycisku  i zatwierdzić 
przyciskiem .

Powtórzyć operację programowania, jeżeli 
przedział czasowy ma być zmieniony.

Aby zmienić nastawę:

• Za pomocą przycisku  (cofanie) 
lub   (do przodu) podświetlić 
daną nastawę.

• Zmienić nastawę chłodzenia lub 
godzinę za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

W celu skasowania przedziału 
czasowego:

Kasowanie zostaje wykonane:

 - Przedział po przedziale, od ostatniego 
do pierwszego przedziału.

• Naciśnij przycisk  w celu 
podświetlenia ostatniego ustawionego 
przedziału czasowego.

• Naciśnij przycisk   w celu 
wyświetlenia .

Wyświetlacz przechodzi automatycznie 
na  i wymazuje zaprogramowaną 
temperaturę.

Ustawienia poprzedzającego przedziału 
czasowego zostają wtedy zastosowane aż 
do godziny .

• Zatwierdź przyciskiem  lub 
wymaż inny przedział czasowy.

W celu wymazania innego przedziału 
czasowego:

• Naciśnij przycisk  w celu 
podświetlenia poprzedniego przedziału 
czasowego i rozpocznij na nowo 
opisane czynności.

Kopiowanie	dnia

Funkcja pozwala zastosować nastawy z 
jednego dnia w innych dniach.

Umożliwia skopiowanie wybranego dnia:

 - na inny dzień tygodnia,

 - na dni robocze (od poniedziałku do 
piątku),

 - na cały tydzień (od poniedziałku do 
niedzieli).

Po przekopiowaniu dnia powrót do ekranu 
wyboru dnia do zaprogramowania odbywa 
się automatycznie.
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• Wybrać funkcję (kopiuj dzień) i 
zatwierdzić przyciskiem .

• Wybrać dzień do skopiowania za 
pomocą przycisku  i zatwierdzić 
przyciskiem .

• Skopiować do dnia lub grupy 
wybranych dni za pomocą przycisku 

 i zatwierdzić przyciskiem .

7.9.4	 Zmiana	chwilowa	programu	
chłodzenia

Funkcja ta umożliwia dokonanie 
tymczasowej zmiany bieżącego programu.

Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > chłodzenie	>	tryb	
ręczny	>	programuj

• Włączyć lub wyłączyć zmianę chwilową 
programu chłodzenia za pomocą 
przycisku i zatwierdzić przyciskiem 

.

• Ustawić godzinę zakończenia zmiany 
chwilowej za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

Aby anulować

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > chłodzenie	>	tryb	
ręczny	>	wyłączyć

Można także anulować zmianę chwilową 
na głównym ekranie (patrz «zmiana 
chwilowa»).

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	zmiana	chwilowa	jest	włączona,	
możliwe	jest:

Przycisk Opis

Zmiana chwilowa programu 
chłodzenia.

Dostęp do menu zmian 
chwilowych w przypadku 
włączonych kilku programów 
(chłodzenie i ciepła woda).

Anulowanie zmiany chwilowej w 
programie chłodzenia.

Dostęp do menu anulowania  
zmian chwilowych w przypadku 
włączenia dla wielu programów 
(chłodzenie i ciepła woda), (patrz 
«zmiana chwilowa»).

7.9.5	 Regulacja	temperatury

Funkcja pozwala na ustawienie 
żądanej temperatury. System pracuje 
automatycznie, stosownie do warunków w 
pomieszczeniu.
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Zakres	regulacji	temperatury		(°C)

minimalna 24

zalecana 24

maksymalna 30

• Nacisnąć przycisk > następnie 
wybrać na ekranie > chłodzenie	>	
temperatura

• Zwiększyć lub zmniejszyć nastawę za 
pomocą przycisku  aby wyświetlić 
temperaturę wyłączenia chłodzenia i 
zatwierdzić przyciskiem .

7.10	 Tryb	wakacje

Menu	 Menu	umożliwia:

Ustawienie okresu 
nieobecności

Włączenie lub wyłączenie 
trybu wakacji

7.10.1	 Ustawianie	okresu	
nieobecności

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > tryb	wakacje	>	
programuj

• Ustawić początek i koniec okresu 
nieobecności (dzień i godzina) za 
pomocą przycisku  zatwierdzić 
przyciskiem .

• Pamiętać o regulacji temperatury 
otoczenia za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

Temperatura proponowana na czas 
nieobecności:

 - 12 °C gdy włączona funkcja 
ogrzewania,

 - 5 °C gdy wyłączona funkcja 
ogrzewania.

Przypomnienie: system ochrony 
przeciwzamarzaniowej urządzenia 
steruje włączeniem funkcji ogrzewania 
gdy temperatura w pomieszczeniu, w 
którym zainstalowane jest urządzenie, 
spadnie poniżej 5 °C lub gdy temperatura 
zewnętrzna, zmierzona przez sensor 
wynosi poniżej 3 °C.

Przygotowywanie ciepłej wody jest 
wyłączone**.

i
(**) W zależności od typu 
kotła włączenie trybu wakacje 
spowoduje przerwanie pracy 
kotła na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej lub przejście jego 
pracy na parametry ustawione 
bezpośrednio na panelu 
sterowania.
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Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	tryb	wakacyjny	jest	włączony,	
możliwe	jest:

7.10.2	 Wyłączenie	trybu	wakacyjnego

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > tryb	wakacje	>	
wyłączyć

7.11	 Inne	ustawienia

Menu	 Menu	umożliwia:

Regulację daty i godziny

Wybór języka

Personalizację nazwy 
urządzenia

Włączenie lub wyłączenie 
blokady klawiatury

Ustawienie jasności i 
kontrastu ekranu

Powrót do nastaw 
fabrycznych

Wyświetlenie informacji: 
strefa, typ, wersja 
oprogramowania regulatora 
pokojowego

7.11.1	 Ustawienie	aktualnej	daty

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie  > inne	ustawienia	
>	data

• Ustawić format wyświetlenia i 
aktualną datę za pomocą przycisku 

i zatwierdzić przyciskiem 
 .Możliwy jest wybór między 

nastawą fabryczną dzień/miesiąc/rok 
oraz rok/miesiąc/dzień.

• Ustawić aktualną datę za pomocą 
przycisku  i zatwierdzić przyciskiem

.

7.11.2	 Ustawienie	aktualnej	godziny

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie  > inne	ustawienia	
>	godzina

• Ustawić aktualną godzinę za pomocą 
przycisku  i zatwierdzić przyciskiem

.

7.11.3	 Wybór	języka	regulatora

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > inne	ustawienia	
>	język
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Aby wyświetlić dodatkowe języki:

• Wybrać na ekranie > inne

• Wybrać język za pomocą przycisku  
i zatwierdzić przyciskiem .

7.11.4	 Personalizacja	nazwy	
urządzenia

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > inne	ustawienia	>	
nazwa	termostatu

• Wpisać nazwę urządzenia za 
pomocą przycisku  zatwierdzając 
przyciskiem .

Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	nazwa	urządzenia	została	
spersonalizowana,	może	się	wyświetlać:

7.11.5	 Włączenie	lub	wyłączenie	
automatycznego	blokowania	
klawiatury

Funkcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć 
automatyczne blokowanie klawiatury. 
Klawiatura zostaje zablokowana po 
przejściu regulatora temperatury w stan 
czuwania.

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > inne	ustawienia	>	
blokada	klawiatury

• Podświetlić wybór za pomocą przycisku 
 i zatwierdzić przyciskiem .
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Wynik na głównym ekranie:

Jeżeli	funkcja	jest	włączona,	możliwe	jest:

Przycisk Opis

Aby odblokować klawiaturę 
należy naciskać przez 3 sekundy 
przycisk.

Wyłączenie	automatycznego	
blokowania	klawiatury

• Wyłączyć automatyczne blokowanie 
klawiatury przed przejściem regulatora 
w stan czuwania.

7.11.6	 Ekran

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > inne	ustawienia	
>	ekran >

• Podświetlić wybór (jasność lub 
kontrast) za pomocą przycisku  i 
zatwierdzić przyciskiem .

  

• Ustawić ekran za pomocą przycisku 
 zatwierdzić przyciskiem .

7.11.7	 Powrót	do	nastaw	fabrycznych

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie > inne	ustawienia	
>	reset

b
Powrót do nastaw 
fabrycznych jest 
nieodwracalny. Cała 
indywidualna konfiguracja 
regulatora temperatury 
zostanie utracona.

7.11.8	 Ogólne	informacje	o	
regulatorze	pokojowym

Funkcja pozwala na wyświetlenie 
następujących informacji: strefa, typ i 
wersja oprogramowania.

• Nacisnąć przycisk  > następnie 
wybrać na ekranie  > inne	ustawienia	
>	info
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POTRZEBUJESZ	POMOCY?

8	 Usuwanie	awarii

W niniejszym rozdziale zamieszczone 
zostały wszystkie możliwe do wyświetlenia 
komunikaty błędów na regulatorze, jak 
również propozycje działań naprawczych.

• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo 
pomimo wykonania zaleceń 
dotyczących usunięcia problemu, 
prosimy wyłączyć urządzenie i wezwać 
uprawnionego serwisanta.

Ostrzeżenie Postępowanie

Sprawdzić, czy system 
grzewczy jest pod 
napięciem.

Patrz instrukcja kotła.

Wymienić baterie zgodnie 
z zaleceniami (patrz 
«Wymiana baterii»).

Patrz instrukcja kotła 
w celu jego ponownej 
inicjalizacji.

Patrz instrukcja kotła, aby 
zwiększyć ciśnienie w 
obiegu c.o.

Ostrzeżenie Postępowanie

Wezwać serwis (na ekranie 
może być wyświetlony 
numer telefonu).

Brak 
wyświetlenia 
na ekranie 
regulatora 

temperatury

Sprawdzić czy:
- baterie regulatora 
temperatury znajdują się w 
komorze baterii 
- bieguny baterii nie zostały 
odwrócone
- baterie nie są zużyte. W 
takim wypadku wymienić je 
na nowe.

9	 Wymiana	baterii

Gdy na głównym ekranie wyświetla się 
komunikat „Słaba bateria - Zmień baterię”, 
czas żywotności baterii wynosi około 
jednego miesiąca.

Uwagi:

 - Jeżeli baterie nie zostaną wymienione 
na czas, kocioł będzie działał nie 
uwzględniając danych z regulatora 
pokojowego.

 - Nastawy urządzenia zostają 
zachowane w przypadku wymiany 
baterii.

 - Wyczyścić komorę baterii przed 
włożeniem nowych.
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 - Nie łączyć baterii zużytych z nowymi 
ani też baterii różnego typu.

 - Nie używać akumulatorków.

 - Nigdy nie narażać baterii na nadmierne 
działanie ciepła lub płomieni, nie 
rozbierać ich i pilnować, aby nie doszło 
do zwarcia.

 - W przypadku wycieku elektrolitu i 
kontaktu ze skórą lub ubraniem, należy 
natychmiast spłukać go wodą.

B

A

C

1

3

2

4

Opis
1	 Klapka	baterii
2	 Baterie
3	 Komora	baterii
4	 Regulator	pokojowy

• Zdjąć klapkę komory baterii (1) 
regulatora (4) przestrzegając kolejności 
wykonywania czynności od (A) do (C).

• Wyjąć baterie (2).

• Wymienić baterie na nowe baterie 
ALKALICZNE typu „AA LR6” 
przestrzegając położenia biegunów 
(«+» i «-»).

i
Baterii nie wolno wyrzucać 
razem z odpadami domowymi, 
należy je usuwać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

10	Konserwacja	i	obsługa	bieżąca	
urządzenia

10.1	 Czyszczenie

• Wyczyścić obudowę urządzenia suchą 
lub lekko wilgotną szmatką.

• Upewnić się, że woda nie dostaje się 
do wnętrza urządzenia.

i
Nie używać do czyszczenia 
środków ściernych lub na bazie 
rozpuszczalnika, ponieważ 
można uszkodzić obudowę.

10.2	 Części	zamienne

Aby zapewnić bezpieczną i długotrwałą 
eksploatację urządzenia, należy używać 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych 
Saunier Duval.

11	Kontakt	z	infolinią	Saunier	Duval	

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących 
tego lub innych produktów Saunier Duval 
mają Państwo do dyspozycji infolinię 
Saunier Duval, dostępną pod numerem 
telefonu 801 80 66 66. 





00
20

09
46

10
_0

1 
- 0

9/
10

Z 
za

st
rz

eż
en

ie
m

 d
ok

on
an

ia
 n

ie
zb

ęd
ny

ch
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch

Saunier	Duval
Al.	Krakowska	106
02-256	Warszawa
Tel.	:	+	48	22	323	01	80
Fax	:	+	48	22	323	01	13
Infolinia	:	801	806	666
info@saunierduval.pl
www.saunierduval.pl


