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WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do
serwisowania urządzenia.

Urządzenie należy zamocować na odpowiedniej ścianie w sposób
zapewniający bezpieczeństwo.

Panel sterowania można obsługiwać wyłącznie po zamontowaniu
na ścianie w pozycji pionowej.

Nie wolno instalować panelu sterowania w toalecie lub łazience.

Panel sterowania nie jest przeznaczony do montażu na suficie.

Należy upewnić się, że kable mają odpowiednią obciążalność
prądową.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji, należy
odłączyć źródło zasilania od WSZYSTKICH połączonych wzajemnie
urządzeń.

Informacje ogólne
Panel sterowania CFCH to sterownik elektroniczny przeznaczony do
sterowania pracą nagrzewnicy Dimplex. Panel ten posiada szereg funkcji,
takich jak ustawianie mocy grzewczej, programator czasowy, programowanie
oraz ochrona przed zamarznięciem. Połączenie pomiędzy urządzeniem a
panelem sterowania jest wykonywane za pomocą kabla sieciowego LAN
(Local Area Network), np. CAT5, CAT5E lub CAT6, z bezpośrednim łączeniem
poszczególnych zacisków. Ułatwia to instalowanie oraz znacznie zwiększa
niezawodność.

Podłączanie kabla zasilającego i sterującego - Rys. 2.
Zasilanie panelu sterowania ~230-240V należy podłączyć do bloku zacisków
„a”. Uchwyt „d” przeznaczony jest do mocowania kabla zasilającego „f”
(z żyłami co najmniej 2G x 0,75 mm2). Kabel sieciowy łączący urządzenie z
panelem sterowania należy podłączyć do gniazda „c”, podobnie jak
kabel zasilający.
Uwaga: Panel sterowania powinien być zabezpieczony za pomocą
odpowiedniego bezpiecznika.

Instalacja
Panel sterowania należy zamontować w miejscu pozwalającym na jego
wygodną obsługę, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i
przeciągów.

Montaż do ściany
Panel sterowania można zamontować bezpośrednio do ściany. W tym celu,
zdemontować osłonę tylną i wykorzystać ją jako wzornik do zaznaczenia
miejsc otworów (Rys. 3). Wywiercić otwory w ścianie. Usunąć zaślepkę w
dolnej lub w górnej części osłony w celu umożliwienia wprowadzenia kabla
zasilającego. Przymocować osłonę tylną do ściany, przeciągając przez nią
kabel zasilający. Podłączyć kabel zasilający i sterowania, zgodnie z opisem
zamieszczonym w punkcie Podłączanie kabla zasilającego i sterującego.
Zamocować osłonę przednią za pomocą dwóch śrub, jak pokazano na
Rys. 2. Włączyć zasilanie i sprawdzić poprawność działania.

Montaż do puszki ściennej osadzonej w ścianie
Panel sterowania można również zamontować do standardowej pojedynczej
lub podwójnej puszki ściennej. Puszka taka (nie wchodząca w skład
wyposażenia) powinna być już uprzednio osadzona w ścianie. Usunąć dużą
zaślepkę w osłonie tylnej (pozycja „e” na Rys. 2) i zamocować ją do puszki,
wykorzystując do tego celu otwory zaznaczone na Rys. 2. Przeciągnąć
kabel zasilający przez puszkę oraz przez osłonę tylną. Podłączyć kabel
zasilający i sterowania, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie
Podłączanie kabla zasilającego i sterującego. Zamocować osłonę przednią
za pomocą dwóch śrub, jak pokazano na Rys. 2. Włączyć zasilanie i sprawdzić
poprawność działania.

Włączanie zasilania panelu sterowania
Po włączeniu po raz pierwszy zasilania panelu sterowania następuje
sprawdzenie, czy urządzenia grzewcze są podłączone i czy poprawnie
pracują. Po zakończeniu tego sprawdzania, zapalana jest dioda LED
(Rys. 1), co sygnalizuje poprawność pracy systemu. Jeżeli dioda ta nie
zapali się, należy sprawdzić:

(1) Podłączenie panelu sterowania do zasilania.

(2) Podłączenie urządzenia grzewczego do zasilania.

(3) Poprawność wykonania połączeń pomiędzy sterownikiem i
urządzeniem grzewczym.

UWAGA : Panel sterowania przeprowadza taką kontrolę również po
wyłączeniu zasilania.

Wyświetlacz panelu sterowania CFCH - Rys. 1.
Poniżej podano główne informacje charakteryzujące wyświetlacz LCD:
Główne pola wyświetlacza: OFF, HEAT, TEMP, TIMER, PROG i TIME.
Żądana temperatura pomieszczenia jest pokazywana w °C (funkcja
termostatu). Rzeczywista temperatura pomieszczenia jest pokazywana
w °C.

Wybór mocy grzewczej COLD (  Tylko wentylator), LOW HEAT (Niska
moc grzewcza), MEDIUM HEAT (Średnia moc grzewcza) i HIGH HEAT
(Wysoka moc grzewcza).
Czas wyświetlany jest w formacie hh:mm i w trybie 24 godzinnym
Dni tygodnia wyświetlane są jako MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
Tryb gotowości: na wyświetlaczu pokazywane są godzina, dzień tygodnia
oraz temperatura pomieszczenia.
Uwaga: Po podłączeniu panelu sterowania do urządzenia grzewczego

posiadającego tylko dwa elementy grzewcze, moc grzewcza dla
ustawień LOW HEAT i MEDIUM jest taka sama.

Krótki opis funkcji wyświetlacza
OFF (Wyłącz): przełączenie do trybu gotowości (wyłączenie).
HEAT (Moc grzewcza): ustawianie żądanej mocy grzewczej, od minimalnej

” ” do maksymalnej.

TEMP (Temperatura): ustawianie żądanej temperatury w pomieszczeniu, z
zakresu 5°C do 35°C.

TIMER (Programator czasowy): ustawianie czasu do odliczania (od 1 minuty
do 4 godzin 59 minut). Po upływie ustawionego czasu, urządzenie
jest wyłączane.

PROG (Programowanie pracy): wybór trybu programowania. Można
wprowadzić do 32 indywidualnych programów. Jest to programator
tygodniowy, pozwalający na wprowadzanie i podglądnięcie wszystkich
zaprogramowanych funkcji.

TIME (Czas): ustawianie godziny i dnia tygodnia.

Obsługa
Po podłączeniu zasilania, w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia

grzewczego należy wcisnąć przycisk  – proszę porównać z Rys. 1.

Ustawianie mocy grzewczej (HEAT) - Rys. 5.

Przemieścić kursor do pozycji HEAT za pomocą przycisków . Wciskać

przyciski  w celu wybrania żądanego ustawienia : LOW HEAT,
MEDIUM HEAT lub HIGH HEAT.

Funkcja termostatu (TEMP) - Rys. 6.

Przemieścić kursor do pozycji TEMP za pomocą przycisków  Za

pomocą przycisków  ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia, z

zakresu 5°C do 32°C i wcisnąć przycisk enter . Jeżeli temperatura otoczenia
jest większa od ustawionej temperatury, urządzenie grzewcze przechodzi
do trybu gotowości i pozostaje w nim, do momentu kiedy rzeczywista
temperatura w pomieszczeniu  będzie mniejsza od ustawionej na termostacie.
Uwaga: W celu wyłączenia urządzenia grzewczego, należy wcisnąć
przycisk wyłączania.
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Programowanie pracy (PROG) - Rys. 8.

1. Przemieścić kursor do pozycji PROG za pomocą przycisków  i

wcisnąć przycisk . Wybrać numer programu z zakresu 1 do 32 za pomocą

przycisków  i wcisnąć przycisk .

2. Ustawić czas obowiązywania programu za pomocą przycisków ,
wybierając Single Days (Pojedyncze dni), Monday until Friday (Poniedziałek
do piątku), Saturday and Sunday (Sobota i niedziela) lub Monday until

Sunday (Poniedziałek do niedzieli). Wcisnąć przycisk  w celu
zaakceptowania wyboru.

3. Ustawić czas rozpoczynania pracy za pomocą przycisków  oraz

potwierdzić ustawiony czas za pomocą przycisku .

4. Ustawić czas kończenia pracy za pomocą przycisków  oraz

potwierdzić ustawiony czas za pomocą przycisku .

Uwaga: Zawsze należy najpierw ustawiać czas rozpoczynania pracy, a
później czas kończenia.

5. Wybrać żądaną temperaturę pomieszczenia (ustawienie termostatu) za

pomocą przycisków  i potwierdzić przyciskiem .

6. Ustawić żądaną moc grzewczą  (Tylko wentylator) / LOW HEAT /

MEDIUM HEAT lub HIGH HEAT za pomocą przycisków  i

potwierdzić wciśnięciem przycisku .

7. W tym momencie następuje zakończenie definiowania pierwszego
programu. Wprowadzić następny program, powtarzając kroki 1-6 lub
aktywować już wcześniej zdefiniowany program opuszczając tę funkcję

poprzez wciśnięcie przycisku .
8. Zdefiniowany program jest wykonywany przez cały czas po ustawieniu

kursora pod symbolem PROG. Urządzenie grzewcze pracuje zgodnie z
wprowadzonym programem. Jeżeli program jest wykonywany, na
wyświetlaczu pokazywane są naprzemiennie numer programu, ustawiona

temperatura pomieszczenia oraz faktyczna temperatura  w
pomieszczeniu.

9. W celu sprawdzenia, wprowadzenia zmian lub usunięcia zdefiniowanego
programu należy przejść do pozycji PROG poprzez wciśnięcie przycisku
enter. Za pomocą przycisków  można wybrać inny program. Po
wybraniu programu o żądanym numerze (błyskanie), na wyświetlaczu
pokazywane są naprzemiennie czas rozpoczynania/ kończenia pracy
oraz inne zdefiniowane ustawienia. W celu usunięcia programu, należy

wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pokazywany jest wtedy symbol CP

(Clear Program – Kasuj program). Wciśnięcie przycisku  powoduje

usunięcie programu, natomiast wciśnięcie jednego z przycisków 
powoduje opuszczenie pozycji menu, bez usuwania programu.

Ustawianie czasu (TIME) - Rys. 9.

Przemieścić kursor do pozycji TIME za pomocą przycisków . Wcisnąć

przycisk  w celu przejścia do ustawiania dnia tygodnia, a następnie ustawić

dzień tygodnia za pomocą przycisków . Potwierdzić ustawienie wciskając

przycisk , a następnie ustawić godziny i minuty za pomocą przycisków

. Potwierdzić wybór przyciskiem  lub wcisnąć przycisk  w celu

wyjścia z ustawiania czasu.

Ochrona przed zamarznięciem - Rys. 4.
Wybrać moc grzewczą oraz ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia z
zakresu 5°C do 8°C (proszę porównać z punktem „Obsługa”).
Jeżeli temperatura spanie poniżej +5 °C ...+8 °C, nastąpi automatyczne
włączenie urządzenia grzewczego.

Recykling
Dla urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii
Europejskiej.
Urządzenia nie wolno utylizować wraz z odpadami domowymi.
Należy je oddać do utylizacji. W celu uzyskania
szczegółowych informacji odnośnie utylizacji proszę
skontaktować się z lokalnymi władzami.

Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA NAGRZEWNICY
NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ JĄ OD ŹRÓDŁA ZASILANIA
Podczas czyszczenia panelu sterowania, nie wolno używać żadnych środków
czyszczących lub proszków o właściwościach ściernych oraz nie wolno
polerować panelu sterowania.
Należy przetrzeć ją suchą tkaniną w celu usunięcia kurzu i wilgotną (nie
mokrą) w celu usunięcia plam. Należy zachować ostrożność, aby do wnętrza
panelu sterowania nie przedostała się wilgoć.
Brud zgromadzony na górze panelu sterowania należy usunąć za pomocą
odkurzacza.
Uważać, aby do urządzenia nie dostała się wilgoć.

Obsługa posprzedażowa
Gdy zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu posprzedażnego lub zakupu
części zamiennych, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub
zadzwonić na podany na karcie gwarancyjnej numer serwisu w danym kraju.
Nie należy od razu odsyłać uszkodzonego urządzenia do producenta,
ponieważ może to spowodować jego utratę, uszkodzenie lub opóźnienie
naprawy.
Zachować paragon lub fakturę jako dowód zakupu.

Programator czasowy (TIMER) - Rys. 7.

Przemieścić kursor do pozycji TIMER za pomocą przycisków .

Ustawić liczbę godzin (0 do 4) do odliczania za pomocą przycisków  i

wcisnąć przycisk enter .

Następnie ustawić liczbę minut (0 do 59) do odliczania za pomocą przycisków

 i wcisnąć przycisk enter . Aby urządzenie grzewcze pracowało przez
wprowadzony czas, utrzymując ustawioną mocą grzewczą (proszę porównać
z punktem Ustawianie mocy grzewczej), kursor musi być umieszczony
pod symbolem TIMER (proszę porównać z Rys. 7). Po upływie
zdefiniowanego czasu, urządzenie grzewcze zostanie automatycznie
wyłączone (przełączone do trybu gotowości).
Uwaga: Urządzenie grzewcze pracuje wyłącznie, jeżeli temperatura w

pomieszczeniu jest niższa od aktualnie ustawionej  (proszę porównać z

punktem Funkcja termostatu). Programator czasowy nadal pracuje, nawet
jeżeli urządzenie grzewcze zostało wyłączone z powodu wysokiej temperatury
w pomieszczeniu.


