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Optymalne 
ogrzewanie! 

 
 
 

Wykorzystaj 
możliwości zadajnika 
pomieszczeniowego!

  

QAA50.110
Instrukcja obsługi

 
 
 
Czy chcesz zmienić tryb pracy obiegu 
grzewczego? 

Wybrać żądany tryb pracy przez przyciskanie 
przycisku zmiany trybu pracy. 

1. W trybie automatycznym, temperatura w 
pomieszczeniu regulowana jest zgodnie z 
okresami ogrzewania ustawionymi w  
programie ogrzewania. 

2. W trybie ciągłym, temperatura w pomiesz-
czeniu utrzymywana jest na poziomie  / . 

3. W trybie czuwania, temperatura w pomiesz-
czeniu utrzymywana jest ciągle na poziomie 
ochrony przed zamarzaniem. 

 
 
Czy opuszczasz pomieszczenie na  
dłuższy okres czasu? 

Jeśli pomieszczenie nie będzie wykorzystywane 
przez kilka godzin, to można zredukować tem-
peraturę w pomieszczeniu przyciskając przycisk 
obecności, oszczędzając w ten sposób energię. 
Po powrocie do pomieszczenia, ponownie przy-
cisnąć przycisk obecności, co spowoduje wzrost 
temperatury do normalnego poziomu.  
Wybrany poziom temperatury pokazywany jest 
na wyświetlaczu. 

Nastawa ta obowiązywać będzie: 
- W trybie ciągłym  zawsze. 
- W trybie automatycznym  tylko do chwili 

kolejnego przełączenia wynikającego z pro-
gramu ogrzewania. 

 
 
Czy w pomieszczeniu jest za ciepło lub  
za zimno? 

Sprawdzić na wyświetlaczu bieżący stan pracy: 

1. W przypadku temperatury nominalnej : 
zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę w 
pomieszczeniu za pomocą pokrętła nastaw-
czego. 

2. W przypadku temperatury zredukowanej : 
wybrać nominalną temperaturę w pomiesz-
czeniu  przyciskając przycisk obecności .

Wskazówka: Po każdej zmianie temperatury w 
pomieszczeniu, odczekać przynajmniej 2 godz., 
pozwalając na ustalenie się temperatury. 

 
Znaczenie symboli na wyświetlaczu 

Na wyświetlaczu mogą się pokazywać następu-
jące symbole. Oznaczają bieżący stan pracy. 
Pojawienie się danego symbolu oznacza, że 
odpowiadający mu stan pracy jest „aktywny”. 

 
Nominalna temperatura w pomieszczeniu
(pokrętło nastawcze) 

 

 
Zredukowana temperatura w pomiesz-
czeniu 

 

 
Migający symbol oznaczający występo-
wanie błędu lub potrzebę obsługi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaciski podłączeniowe 
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