PROGRAMOWALNE TERMOSTATY POKOJOWE ZASILANE Z BATERII
Gratulujemy wyboru naszego produktu.
Olympia Electronics - Europejscy producenci.

Duża żywotność baterii ( powyżej 3 lat).
3 tryby pracy : ręczny, dzienny, tygodniowy.
Łatwa obsługa (8 przycisków).
Łatwe programowanie.
Wielofunkcyjny ekran LCD z podświetleniem.
Zegar i kalendarz.
Blokada klawiatury.
Wybór górnej i dolnej granicy temperatury.
Ręczny wybór temperatury.
Opcja Boiler z regulacją czasu.
Funkcja ogrzewania i chłodzenia.
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Przycisk

ma postać

w BS-812 i BS-814.

. Projekcja zegara i komunikatów
. Projekcja temperatury i komunikatów
12 . Projekcja jednostki pomiaru temperatury
13 . Wskaźnik aktywnego wyjścia pieca
14 . Wskaźnik wyboru programu obecności
15 . Odwołanie/wyjście z opcji
16 . Aktywacja /dezaktywacja bojlera (tylko
BS-213)
17 . Przejdz do następnej opcji lub wartości
18 . Wybór programu standardowego lub
nocnego
19 . Przejdź do poprzedniej opcji lub wartości
20 . Wybierz i potwierdź ustawienia
instalacyjne
21 . Wskaźnik programu dziennego
22 . Wskaźnik programu tygodniowego
23 . Wskaźnik programu ręcznego
24 . Wskaźnik dnia tygodnia
25 . Wskaźnik programu nocnego
26 . Wskaźnik aktywnego pieca
27 . Wskaźnik aktywnego bojlera
28 . Wskaźnik programu standardowego
10

1

20

MENU
ENTER

19

2

18

3
4

17

ESC

16

5

15
6

7

8

9

10

11 12 13

14

OPIS KLAWIATURY I WSKAZNIKÓW
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.Przycisk aktywacji
.Przycisk dezaktywacji
.Zwiększenie wartości
.Zmniejszenie wartości
.Wskaźnik obecności
.Termostat aktywny
.Termostat nieaktywny
.Wskaźnik stanu baterii
.Wskaźnik przyrostu lub spadku
temperatury

11

= Kiedy wybór jest mniejszy od
aktualnej temperatury
= Kiedy wybór + różnica są większe od
aktualnej temperatury
= Kiedy temperatura znajduje się w
zakresie pomiędzy wyborem a wyborem
+różnica
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OGÓLNIE
Po usunięciu membrany znajdującej się
pomiędzy bateriami termostat zostaje
włączony i przez okres 1'' na ekranie LCD
zostają wyświetlone wszystkie symbole.
Następnie wyświetla się wersja
wbudowanego oprogramowania i na
koniec ukazuje się ekran podstawowy.
Pośrodku ekranu wyświetla się aktualna
temperatura. Zegar wskazuje godzinę
00:00 , kalendarz pokazuje 1 stycznia
(środa) 2014 roku. Termostat jest
nieaktywny (stan OFF). W tym stanie
jedynymi dostępnymi opcjami są
aktywacja/dezaktywacja bojlera (tylko BS813) i wejście do menu ustawień.
Naciskając przez moment przycisk
zostaje włączone oświetlenie ekranu na
okres 2'', oraz ukazują się symbole
i MAN które są ustawieniami fabrycznymi.

1. WPROWADZENIE DO MENU (termostat
nieaktywny)
Żeby wejść do menu ustawień należy
MENU
nacisnąć przez 3'' przycisk ENTER
.
Ekran zostaje podświetlony przez cały
okres programowania. Tylko migające
wskaźniki mogą zostać ustawione. Do
nawigacji pomiędzy opcjami używamy
przycisków
a do zmiany wartości
MENU
przycisków
Przyciskiem ENTER
wybieramy wartość która zostanie
zmieniona, natomiast naciskając na
przycisk ESC powracamy do
poprzedniego stanu. W przypadku gdy
żaden przycisk nie zostanie naciśnięty
przez okres powyżej 2 minut, ustawienia
zostaną zapisane , a termostat przechodzi
do stanu pierwotnego.
2. WYBÓR TRYBU DZIENNEGO LUB
NOCNEGO
(termostat aktywny – obsługa ręczna)
Naciskając przez 3'' na przycisk
symbol
zostaje wyłączony, natomiast
ukazuje się symbol
wskazujący na
wybór trybu nocnego. Naciskając na
przyciski
na ekranie ukazuje sie
wybrana temperatura programu nocnego
(może zostać zmieniona tylko przez opcję
(night) w MENU). Fabrycznie,
wartość temperatury programu nocnego
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wynosi 18.0 ºC. Żeby wyłączyć program
nocny należy nacisnąć przez 3'' na
przycisk
W tym przypadku symbol
zostanie zastąpiony przez
.
3. WYBÓR AKTYWACJI BOJLERA (tylko
BS-813).
Opcja ta zostanie wykonana naciskając
przez moment na przycisk
Ekran
zostanie podświetlony przez okres 2'', w
lewym górnym rogu ekranu wyświetli się
symbol ,równocześnie wewnętrzny
przekaźnik poda sygnał do pieca. Sygnał
pozostanie aktywny przez taki okres
czasu jaki został ustawiony w opcji
(Boiler time), lub do czasu ponownego
naciśnięcia przycisku
Domyślnie, gdy
wartość opcji (Boiler time) wynosi 00
sygnał można wyłączyć tylko przez
ponowne naciśnięcie przycisku. Funkcja
Boiler jest niezależna od innych funkcji
termostatu i może zostać wykonana z
poziomu stanu nieaktywnego (stan OFF).
Ustawienie fabryczne czasu trwania
funkcji wynosi 00 minut.
4. FUNKCJA OBECNOŚCI W
POMIESZCZENIU (termostat aktywny).
Podczas normalnego działania symbol
pokazuje na obecność osób w
pomieszczeniu przy równoległym
działaniu wszystkich wybranych
programów. W przypadku ograniczonej
nieobecności (od kilku godzin do kilku dni)
istnieje możliwość aktywacji programu
nieobecności. Naciskając przez okres 3''
na przycisk ESC zapala się ekran przez 2'',
symbol
zostaje zastąpiony przez
.
Funkcja pomija każdy inny program.
Ustawiona wcześniej wartość temperatury
ukazuje się na ekranie naciskając na
przycisk
lub
bez możliwości
zmiany. Ustawienie temperatury można
dokonać poprzez opcję
(Absent
time). Fabrycznie ustawiona wartość
temperatury wynosi 16.0 ºC i może się
wahać od 6.0 ºC do 30 ºC. Żeby wyłączyć
funkcję nieobecności należy ponownie
nacisnąć przycisk ESC przez okres 3''. W
tym przypadku termostat wznowi działanie
poprzedniego programu.
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5. Blokada klawiatury (jakikolwiek tryb
pracy)
Naciskając równocześnie przez okres 3''
MENU
na przyciski ENTER
i
(najpierw przycisk
MENU
) na ekranie ukazuje się
ENTER potem
komunikat
i klawiatura zostaje
zablokowana. Jakikolwiek przycisk
zostanie nacisnięty, pozostanie bez
odzewu. Wszystkie inne funkcje są
wykonywane normalnie. Żeby odblokować
klawiaturę należy przeprowadzić tę samą
powyższą procedurę, następnie na
ekranie ukazuje się komunikat
.
6. USTAWIENIE DATY I GODZINY
(termostat nieaktywny)
Żeby ustawić datę i godzinę należy
MENU
nacisnąć przez okres 3'' na przycisk ENTER
jak zostało wymienione w paragrafie 1.
Ekran zostanie podświetlony, w dolnej
części ekranu pojawi się migający
komunikat
(Set Time). Następnie
MENU
naciskamy na moment przycisk ENTER
i wskaźniki godziny zaczynają migać.
Przyciskami
i
ustawiamy
odpowiednią godzinę. Naciskając na
moment przycisk
zaczynają migać
wskaźniki minut. Przyciskami
I
ustawiamy odpowiednią wartość.
Naciskając ponownie na przycisk
możemy ustawić rok, miesiąc i dzień
tygodnia. Równocześnie w górnej części
ekranu ukazują się nazwy dni w
zależności od wyboru roku, miesiąca i
dnia. Podczas standardowej pracy , zegar
automatycznie dostosowuje się do roku
przestępnego i czasu letniego lub
zimowego.
7. USTAWIENIE PROGRAMU
DZIENNEGO (termostat
nieaktywny).
Jeśli natychmiast po wejściu do MENU
naciśniemy na przycisk
, wyświetli
się w dolnej części ekranu migający
komunikat
(Day) i wyraz DAY na
górze ekranu po prawej stronie.
MENU
Naciskając na przycisk ENTER
w miejsce
komunikatu
(Day) pokazuje się
komunikat
(Program 1).W przypadku
gdy termostat jest programowany po raz
pierwszy po środku ekranu ukazuje się
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komunikat
. Naciskając na przycisk
MENU
ENTER wskaźniki godzin zaczynają migać i
używając przycisków
możemy
ustawić odpowiednią wartość. Naciskając
na przycisk
ustawiamy minuty i
zaraz potem temperaturę. Używając
przycisku ESC powracamy do opcji
początkowej
(Program 1).
Naciskając kolejno na przycisk
możemy wybrać pozostałe programy dnia
(10) w systemie 24 godzinnym i ustawić
odpowiedni czas oraz temperaturę. Dla
każdego programu ustawiamy tylko
godzinę startu, ponieważ godzina
zakończenia programu jest początkiem
dla następnego. Dla przykładu, jeśli
wymagamy temperaturę 23.0 ºC od
godziny 14:00 do 18:00 (program 1) wtedy
ustawiamy godzinę startu 14:00, oraz
godzinę startu następnego programu
18:00. Wartość zegara podczas startu
programu powinna być większa od
wartości startu poprzedniego programu.
Jeżeli nie są wymagane inne ustawienia,
naciskając na przycisk ESC zapisujemy
zmiany w pamięci. Na ekranie pokazuje
się komunikat
. Programy, które nie
zostały ustawione nie zostaną
uwzględnione.
8. USTAWIENIE PROGRAMU
TYGODNIOWEGO (termostat
nieaktywny).
Jeśli natychmiast po wejściu do MENU
naciśniemy dwa razy na przycisk
w
dolnej części ekranu wyświetli się
migający komunikat
(7days), oraz
na górze po prawej stronie wyraz WEEK.
W górze po lewej stronie ukazuje się
komunikat MO (Monday), który pokazuje
dzień tygodnia odpowiadający
następnemu z programów. Naciskając na
MENU
przycisk ENTER
na ekranie wyświetla się
migając opcja
która wyznacza
pierwszy program Poniedziałku, programu
tygodniowego. Pozostała procedura jest
identyczna, jak w paragrafie 7. Kończąc
programowanie pierwszego dnia tygodnia
ESC
naciskamy na przycisk
Ukazuje sie
migając komunikat
Przyciskiem
możemy wybrać dzień tygodnia,
programu którego chcemy ustawić, jak
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zostało opisane powyżej. Naciskając
ponownie na przycisk ESC zapisujemy
zmiany w pamięci. Na ekranie wyświetla
się komunikat
. Przynajmniej
jeden program każdego dnia powinien
zostać ustawiony, inaczej przez całą dobę
będą zastosowane ustawienia fabryczne
(23.00'C).
9. USTAWIENIE DOLNEJ I GÓRNEJ
GRANICY RĘCZNEJ REGULACJI
TEMPERATURY (termostat nieaktywny).
Po wejściu do MENU i naciskając kolejno
na przycisk
, w dolnej części ekranu
ukazuje się komunikat
(High
Temperature Limit) i jego wartość
początkowa 30.0 ºC. Naciskając na
MENU
przycisk ENTER
możemy zmienić
temperaturę, której wartość powinna
zmieścić się w przedziale pomiędzy dolną
granicą
i 30.0 ºC. Naciskając na
przycisk ESC i następnie na
, na
dole ekranu ukazuje się komunikat
(Low Temperature Limit) i jego
wartość początkowa 6.0 ºC. Używając
MENU
przycisku ENTER
możemy zmienić
temperaturę, której wartość powinna
zmieścić sie w przedziale pomiędzy 6.0 ºC
i górną granicą. Dwie granice (dolna i
górna) określają zakres temperatury
używanej przez użytkownika. Wybór
granic temperatury ma wpływ na ręczne
ustawienie temperatury niezależnie od
trybu pracy termostatu (ręczny, dzienny,
tygodniowy) i nie posiada żadnego wpływu
podczas wykonywania programów
dziennego i tygodniowego.
10. POZOSTAŁE USTAWIENIA MENU
(termostat nieaktywny).
Po wejściu do MENU i używając przycisku
wybieramy wymagane ustawienia. W
dolnej części ekranu pokazują się
następujące komunikaty:
A.
(Mode) TRYB PRACY.
Możemy wybrać trzy tryby pracy:
(User) Ręczny tryb pracy (symbol
MAN ukazuje się na górze po prawej
stronie).
(Day) Tryb dzienny (symbol DAY
ukazuje się na górze po prawej stronie).
(7Days) Tryb tygodniowy (symbol
WEEK ukazuje się na górze po prawej
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stronie).
Domyślnie termostat pracuje w trybie
ręcznym
.
B.
(Unit) JEDNOSTKA POMIARU
TEMPERATURY
Istnieją następujące opcje:
lub
(stopnie Celsjusza lub
Fahrenheita). W zależności od wyboru
symbol ºC lub ºF ukazuje sie w centrum i
po prawej stronie ekranu.
C.
(Back Light) PODŚWIETLENIE
EKRANU
Funkcja ta steruje oświetleniem ekranu,
tak aby zaoszczędzić energię baterii.
Wybierając
(ON) oświetlenie włącza
się za każdym razem gdy naciskamy na
jakikolwiek przycisk, natomiast wybierając
(OFF) oświetlenie pozostaje
wyłączone.
D.
(LED) WSKAŹNIK WYJŚCIA
PIECA.
Funkcja steruje wskaźnikiem wyjścia
pieca, aby zaoszczędzić energię baterii.
Wybierając
(ON), gdy wyjście pieca
jest aktywne, wskaźnik miga co sekundę
tak aby użytkownik był świadom stanu
termostatu. Wybierając
(OFF)
wskaźnik pozostaje wyłączony.
E.
(Time Out) TYMCZASOWY
CZAS PRACY RĘCZNEJ.
Funkcja określa czas, przez który działa
ręczne ustawienie temperatury. Gdy
podczas wykonywania przez termostat
programu dziennego lub tygodniowego
naciśniemy na przycisk
lub
,
termostat przechodzi w tryb pracy ręcznej
na okres czasu, który określa funkcja
Wartość czasu określa sie w godzinach w
przedziale pomiędzy 3 i 10 godzin. Po tym
okresie termostat powraca do
wykonywania poprzedniego programu.
Ustawienie fabryczne wynosi 3 godziny.
F.
(Differential) USTAWIENIE
RÓŻNICY.
Funkcja określa różnicę temperatury
pomiędzy aktywacją a dezaktywacją
wyjścia sterowaniem pieca. Np. podczas
pracy termostatu w trybie ogrzewania
ustawimy temperaturę na wartość 23.0 ºC
i różnicę na 0.5 ºC to oznacza to, że
wyjście sterowania piecem stanie się
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nieaktywne przy temperaturze 23.0 ºC i
aktywne przy temperaturze 22.5 ºC.
Natomiast podczas pracy w trybie
chłodzenia wyjście stanie sie nieaktywne
przy temperaturze 23.0 ºC i aktywne przy
temperaturze 23.5 ºC. Wartość różnicy
określa sie w przedziale pomiędzy 0.2 ºC i
4.0 ºC.
Ustawienie fabryczne wynosi 0.5'C.
G.
(Heat/Cold) FUNKCJA
OGRZEWANIA/CHŁODZENIA.
Funkcja określa tryb pracy termostatu
(ogrzewanie lub chłodzenie). Wybierając
termostat może sterować
urządzeniami ogrzewczymi (piece
ogrzewcze), natomiast wybierając
termostat steruje systemami chłodzenia
(klimatyzacja).
I.
(Time) CZASOMIERZ.
Opcja wyświetla godziny pracy pieca lub
klimatyzacji w zależności od trybu pracy.
Wartość czasomierza nie może zostać
zmieniona przy użyciu klawiatury, zostaje
natomiast wyzerowana po usunięciu
baterii. Maksymalna wartość licznika
wynosi 9.999 godziny.
H.
(Factory settings)
USTAWIENIA FABRYCZNE.
Funkcja służy do wywoływania ustawień
fabryczych. Gdy z ekranu podstawowego
wybierzemy
i następnie naciśniemy
MENU
na przycisk ENTER
zostaną przywrócone
ustawienia fabryczne. Funkcja nie wływa
na ustawienia daty i godziny. Opcja
domyślnie posiada ustawienie
.
11. WYMIANA BATERII
Gdy na ekranie pojawi sie symbol
termostat ostrzega nas, że baterie
posiadają ograniczoną ilość energii i
muszą zostać wymienione w okresie do
trzech tygodni. Wymiana baterii jest
bardzo prosta (fot 2), wystarczy zdjąć
osłonę, wyjąć baterie z zasobnika i włożyć
nowe uważając na ich odpowiednią
orientację. Odwrotne podłączenie baterii
nie uszkodzi termostatu, ale nie pozwoli
go uruchomić. Żywotność baterii wynosi
około 3 lat. Czynniki które wpływają na
żywotność baterii to, częste używanie
klawiatury z włączonym oświetleniem
ekranu, niska temperatura i duża
wilgotność powietrza oraz niskiej jakości
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baterie. Po wyjęciu baterii urządzenie
będzie działać normalnie przez 30 sekund
bez utraty ustawień czasu.
12. OCHRONA PRZECIW
SCHŁODZENIU
Jeśli temperatura otoczenia w
pomieszczeniu spadnie poniżej 5.0 ºC,
wyjście sterowania piecem staje się
aktywne niezależnie od trybu pracy
termostatu. W ten sposób pomieszczenie
jest chronione przed zbyt niskim spadkiem
temperatury. Wyjście jest aktywne przez
okres w którym temperayura otoczenia
pozostaje poniżej 5.0 ºC.
13. CZYSZCZENIE TERMOSTATU
Do czyszczenia obudowy termostatu
powinno używać się wilgotnej szmatki.
Wzbronione jest użycie do tego celu
różnego rodzaju rozpuszczalników,
ponieważ mogą doprowadzić do
uszkodzenia plastikowej osłony.
14. KOMUNIKATY EKRANU
Poniżej podano kompletną listę
komunikatów ukazujących się na ekranie
naciskając kolejno na przycisk
:
= Set Time = Ustawienie daty i
godziny.
= Day = Wybór programu
dziennego.
= Week = Wybór programu
tygodniowego.
= Mode = Wybór trybu pracy.
= Unit = Wybór jednostki
temperatury.
= Backlight = Podświetlenie ekranu.
= LED = Wskaźnik wyjścia
sterowania piecem.
= Time out = Okres trwania
ręcznego wyboru temperatury.
= High Temperature Limit = Górna
granica ręcznego wyboru temperatury.
= Low Temperature Limit = Dolna
granica ręcznego wyboru temperatury.
= Boiler Time = Okres aktywacji
wyjścia Boiler.
= Differential = Różnica
temperatury pomiędzy aktywacją i
dazaktywacją pieca.
= Absent = Program nieobecności.
= Night = Program nocny.
= Heat/Cold = Funkcja
orzewania/chłodzenia
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= Factory = Ustawienia fabryczne.
POZOSTAŁE WSKAZNIKI
= Lock = Blokada klawiatury.
= Unlock = Odblokowanie
klawiatury.
= Save = Zapis zmian w pamięci.
= User = Program ręczny
= Degree Celcius = Stopnie
Celcjusza.
= Degree Fahrenheit = Stopnie
Fahrenheita.
= Program 1 to 10 = Numer
programu od 1 do 10.
USTAWIENIA FABRYCZNE
Poniżej podano ustawienia fabryczne :
Stan termostatu = Nieaktywny (OFF)
Programy dzienny i nocny = Nie
ustawione
Tryb pracy = Ręczny (User)
Wartość wybranej temperatury = 23.0 ºC
Program standardowy/nocny =
Standardowy
Jednostka temperatury = Stopnie
Celsjusza
Podświetlenie ekranu = Aktywne (ON)
Wskaźnik aktywacji pieca = Aktywny (On)
Program obecności/nieobecności =
Obecność
Okres ręcznego wyboru temperatury = 3
godziny
Górna granica ręcznego wyboru
temperatury = 30.0 ºC
Dolna granica ręcznego wyboru
temperatury = 6.0 ºC
Czas pracy bojlera = 00 minut (tylko BS813)
Stan pracy bojlera = Nieaktywny (tylko
BS-813)
Różnica temperatury pomiędzy
aktywacją/dezaktywacją pieca = 0.5 ºC
Temperatura podczas nieobecności =
16.0 ºC
Temperatura programu nocnego = 18.0 ºC
Tryb ogrzewania/chłodzenia =
Ogrzewanie
Stan klawiatury = Odblokowana
PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA
DZIENNEGO
Chcemy określić następujące wartości
temperatury oraz odpowiadające jej
godziny pracy (programy) : Od godziny
07:00 do 08:30 - 22.5 ºC
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08:30 do 12:00 - 21.5 ºC
12:00 do 17:30 - 18.5 ºC
17:30 do 23:00 - 22.5 ºC
23:00 do 07:00 - 19.8 ºC
Należy pamiętać że czas zakończenia
danego programu jest czasem
rozpoczęcia następnego programu oraz,
że wartość godziny rozpoczęcia danego
programu jest przynajmniej o jedną minutę
większa od wartości godziny zakończenia
poprzedniego programu. Przynajmniej
jeden program powinien być ustawiony,
inaczej przez cały dzień temperatura
pracy termostatu będzie wynosić 23.0 ºC
(tzn. ustawienie fabryczne). Należy
również zaznaczyć, że programem o
numerze 1 określa się program, którego
czas rozpoczęcia jest najbliższy i większy
od godziny 00:00.
1. Ustawiamy termostat w stan
nieaktywny (OFF) naciskając odpowiedni
przycisk.
2. Naciskamy przez okres 3' na przycisk
MENU
ENTER . Włącza się oświetlenie i ekran
pokazuje
. Termostat jest gotowy do
wprowadzenia ustawień.
3. Naciskamy 9 razy na przycisk
aż
na ekranie wyświetli się
i wskaźnik
(Mode) będzie migał. MENU
4. Naciskając na przycisk ENTER zaczyna
migać wskaźnik
. Używając
przycisków
i
wybieramy tryb
pracy
(Day – program dzienny).
5. Naciskamy na przycisk ESC i
powracamy do poprzedniej opcji
(wskaźnik
miga).
6. naciskamy 8 razy na przycisk
aż
na ekranie pojawi się
i wskaźnik
będzie migał. Znajdujemy się teraz
w podopcji ustawienia programu
dziennego z możliwością ustawienia do 10
programów.
MENU
7. Naciskając na przycisk ENTER
ekran
pokazuje
i wskaźnik
miga
wskazując, że znajdujemy sie na poziomie
programowania pierwszego programu
(wskazanie --:-- oznacza że program nie
jest ustawiony).
MENU
8. Naciskając na przycisk ENTER
wskaźnik
godzin zaczyna migać. Używając
przycisków
i
wybieramy 07.
9. Naciskając na przycisk
wskaźnik
DAY
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minut zaczyna migać. Używając
przycisków
i
wybieramy 00.
10. Naciskając ponownie na przycisk
wyświetla sie migając wskaźnik
temperatury i używając przycisków
i
ustawiamy temperaturę na 22.5 ºC.
Ustawienie pierwszego programu zostaje
zakończone.
11. Naciskając na przycisk ESC wskaźnik
zaczyna migać.
12. Naciskając na przycisk
ukazuje
się i miga wskaźnik
wskazując że
znajdujemy się na poziomie
programowania drugiego programu.
13. Powtarzamy kroki 8, 9 i 10 ustawiając
godzinę na 08:30 (koniec programu
pierwszego) i temperaturę na 21.5 ºC.
14. Powtarzając kroki 8, 9, 10 i 11
ustawiamy pozostałe programy
wartościami 12:00/18,5'C, 17:30/22,5'C i
23:00/19,8'C. Jeśli przypadkowo określimy
jeszcze jeden program (np. P6), to nie ma
możliwości jego anulowania. W tym
przypadku możemy określić go jako
kolejny program o czasie startu 23:01 i tej
samej temperaturze co w programie P5.
15. Kończąc dzienne programowanie
możemy zapisać zmiany w pamięci
ESC
naciskając dwa razy na przycisk
podczas gdy wskaźnik
miga. Na
ekranie ukaże się przez chwilę komunikat
i zaraz potem wyświetli się ekran
standardowy. Włączając termostat
przyciskiem
, rozpoczyna się
wykonywanie programu dziennego. Żeby
programy działały poprawnie konieczne
jest uprzednie ustawienie zegara.

Środa i Czwartek,wtedy w Wtorek zostanie
zastosowany program Poniedziałku,
natomiast w Piątek , Sobotę, oraz Niedzielę
zastosowany będzie program Czwartku.
1 . Wy k o n u j e m y k r o k i 1 , 2 , 3 i 4
programowania dziennego.
Wybieramy z opcji
funkcję
i
ESC .
naciskamy na przycisk
2. Naciskamy 7 razy na przycisk
aż na
ekranie wyświetli się
i wskaźnik
będzie migał.
Symbol MO (Monday) pokazuje, że
znajdujemy sie na poziomie programowania
Poniedziałku, natomiast symbol WEEK
oznacza programowanie tygodniowe.
MENU
3. Naciskamy na przycisk ENTER , na ekranie
wyświetli się
. Następnie powtarzamy
kroki 8-14 programowania dziennego.
4.Kończąc ustawianie programów
Poniedziałku, naciskamy na przycisk ESC ,
ekran pokazuje
i wskaźnik
zaczyna migać. Naciskając na przycisk
wskaźnik dnia zmienia sie na TU
(Wtorek), następnie powtarzamy kroki
programowania dziennego dla Wtorku i
następnych dni tygodnia.
5. Naciskając na przycisk ESC w trakcie
migania wskaźnika
kończymy
programowanie tygodniowe. Na ekranie
pojawia się przez chwilę komunikat
i
ustawienia zostają zapisane w pamięci.
6. Włączając termostat przyciskiem
rozpoczyna sie wykonywanie programu
tygodniowego. Żeby programy działały
poprawnie konieczne jest uprzednie
ustawienie zegara.

P R Z Y K Ł A D P R O G R A M U
TYGODNIOWEGO
Programowanie tygodniowe opiera się w
większości na programowaniu dziennym,
które powtarza się osobno dla każdego
dnia tygodnia. Dla dni tygodnia które nie
zostały zaprogramowane zastosowane są
wartości ostatniego zaprogramowanego
dnia. Przykładowo, jesli zaprogramujemy
tylko dni od Poniedziałku do Środy, to w tym
przypadku wartości programu Środy
zostaną zastosowane w programach dni od
Czwartku do Niedzieli.Jeśli
zaprogramujemy tylko dni Poniedziałek,
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Wymiary w mm
105

19

81,3

121,5

Otwory instalacyjne w scianie

27,3

DANE TECHNICZNE

MODEL

BS-812

BS-813

BS-814

BATERIE
ZAKRES POMIARU TEMPERATURY

2 Alkaliczne ΑΑ
od 0.0 do99.9 o C

ZAKRES WYBORU TEMPERATURY

od 6.0 do 30.0 o C
2 x 5Α - 250V AC1
12Α - 250V AC1
IP 20
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60730-1, EN 60730-2-9

WYJŚCIE PRZEKAZNIKA
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY
WYMAGANE NORMY

5Α - 250V AC1

5 do 35 o C
0 - 90% RH

ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
WYMIARY
MASA (urządzenie + baterie)
GWARANCJA

180g

121.5 x 27.3 x 81.3mm
190g

185g

2 lata

GWARANCJA
Olympia Electronics gwarantuje dobrą jakość, odpowiedni stan, oraz poprawną pracę jej produktów. Okres
gwarancji opisany jest w oficjalnym katalogu firmy oraz w instrukcji technicznej dołączonej do każdego
produktu. Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku niezastosowania się do technicznych instrukcji
podanych przez firmę, modyfikacji produktu lub naprawy i eksploatacji produktu przez osoby trzecie, chyba że
OLYMPIA ELECTRONICS udzieliła na to pisemnego pozwolenia.
OLYMPIA ELECTRONICS zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany zwróconych produktów. Oraz do
obciążenia lub nie opłatą klienta, w zależności od rodzaju defektu.
OLYMPIA ELECTRONICS zastrzega sobie również prawo do obarczenia klienta opłatą za koszty wysyłki.
SIEDZIBA GŁÓWNA
72nd km. Ο.N.R. Thessaloniki-Κaterini
P.C. 60300 P.O. Box 06 Eginio Pierias Grecja
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr

Strona 8 z 10

940813000_89_009

Instalacja
Wyryte wejście kabla
instalacyjnego (usunąć przed
montażem termostatu)

Poziomica
Śruba
montażowa
Śruba
montażowa
Rys. 1

(Poniższą procedurę należy wykonywać przy wyłączonej
sieci elektrycznej)
1 Użyj płaskiego śrubokrętu, aby podważyć pokrywkę
termostatu (Rys. 2).
2 Odkręć śruby i zdejmij osłonę z przyciskami (Rys) 3).
Rys. 2
Śruby instalacyjne

3 Wprowadź plastikowe wkręty do uprzednio wywierconych
w ścianie otworów (Rys 1). Następnie ustaw równo za
pomocą wbudowanej poziomicy i zamontuj na ścianie tylną
podstawkę używając dostępnych w opakowaniu śrub.
4 Usuń wyryte wejście kabla (Rys 1). Wykonaj połączenia
jak pokazano na stronie 10.
KABEL NEUTRALNY (N) JEST NIE PODŁĄCZONY
5 Zamontuj plastikową osłonę z przyciskami i dokręć śruby.
Maksymalna wartość momentu obrotowego 0,5 N m..

Rys. 3

6 Usuń membranę z baterii (Rys 4).
7 Zamontuj i dociśnij pokrywkę przednią termostatu.

Rys. 4
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Połączenia elektryczne

BS-812
Kabel niebieski- (Ν). NIE PODŁĄCZONY
Kabel brązowy(faza) (L)

230V~

Do pieca(L)

(Sieć elektryczna)

W przypadku nowej instalacji trzeci przewód dla
neutralnego N Nie jest wymagane
(2 POŁĄCZENIE WIRE)
Instalacja POWINNA zostać przeprowadzona
przez upoważnionego elektryka. W przeciwnym
razie zostanie przerwana.

BS-813
Kabel niebieski (Ν). NIE PODŁĄCZONY

Faza (L) do pieca

Faza (L) do bojlera

Kabel brązowy (faza) (L)

230V~

(Sieć elektryczna)

W przypadku nowej instalacji trzeci przewód dla
neutralnego N Nie jest wymagane
(3 POŁĄCZENIE WIRE)
Instalacja POWINNA zostać przeprowadzona
przez upoważnionego elektryka. W przeciwnym
razie zostanie przerwana.

BS-814
Kabel niebieski (Ν)

Element grzewczy
(2.8kW maksimum)

Kabel żółto-zielony
(PE)

Kabel brązowy (L)

Kabel nibieski (zero) (Ν)

Kabel brązowy (L)

230V~
sieć

Uziemienie
Kabel żółto-zielony (PE)

Instalacja POWINNA zostać
przeprowadzona przez
upoważnionego elektryka.
W przeciwnym razie
gwarancja zostaje przerwana.
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