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1. Ciągła praca z ustawianą prędkością 
i zachowaną funkcją timera.

Funkcja pozwala na ustawienie prędkości, z którą 
następnie wentylator pracuje w trybie stałym. 

Działanie funkcji timera i poziomu wilgotności nie 
zmienia się, o ile ustawiona ciągła prędkość obroto-
wa nie jest wyższa. Najwyższa prędkość obrotowa 
ma priorytet.

Można wyłączyć tę funkcję i wtedy wentylator działa 
jak zwykle, bez ciągłej pracy. 

Celem ciągłej pracy jest zapewnienie przez wenty-
lator podstawowej wentylacji za pomocą np. niższej 
prędkości, wtedy działa także jako klapka. 

Włączenie trybu pracy ciągłej
1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode.
Wchodzi się w tryb programowania (niebieska i żółta 
dioda migają szybko naprzemiennie). 

2) Wybierz prędkość/poziom hałasu za pomocą przy-
cisków speed + i speed -.

3) Gdy jesteś zadowolony z wydajności i poziomu 
hałasu, wciśnij jednocześnie przyciski speed + i 
humidity.
Spowoduje to opuszczenie trybu programowania 
(niebieska i żółta lampka przestają migać) i wentylator 
zaczyna ciągłą pracę z ustawioną prędkością. 
W trybie pracy ciągłej nie świeci się żadna dioda LED.

Wyłączenie trybu pracy ciągłej
1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode znajdujące się na pulpicie.

2) Następnie wciskaj przycisk speed – do momentu, 
aż wentylator się zatrzyma.

3) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode.
Następuje wyłączenie funkcji ciągłej pracy.



3

SPEED

TIMER / MINUTES

HUMIDITY MODE

SILENT

MAX

5

15

30

SPEED

TIMER / MINUTES

HUMIDITY MODE

SILENT

MAX

5

15

30

SPEED

TIMER / MINUTES

HUMIDITY MODE

SILENT

MAX

5

15

30

PL



4

2. Funkcja pauzy za pomocą wyłącznika 
chwilowego.

Funkcja ta służy do przerwania na godzinę pracy 
wentylatora przez włączenie wyłącznika chwilowego, 
który po włączeniu chwilowo łączy fazę (230 V) z wej-
ściem przewodu sterowania SL. 
Po wykryciu tego chwilowego sygnału przez wen-
tylator, przerywa on pracę na godzinę lub do chwili, 
gdy otrzyma kolejny chwilowy sygnał z wyłącznika
(funkcję pauzy można, tak jak dotychczas włączać/
wyłączać za pomocą wyłącznika linkowego).

Funkcja jest tożsama z uruchomieniem za pomocą 
wyłącznika linkowego; jeśli wentylator nie pracuje, 
wyłącznik chwilowy spowoduje uruchomienie okre-
su zaprogramowanego w timerze. 
Ponowne wciśnięcie wyłącznika wywoła godzinną 
przerwę w pracy wentylatora. Jeśli włączone jest 
sterowanie pracą wentylatora poprzez parametr 
wilgotności, wciśnięcie przycisku również spowoduje 
godzinną przerwę w pracy wentylatora.
Włączenie/przerwa w pracy wentylatora za pomocą 
włącznika linkowego działa jak dotychczas. 

Włączenie funkcji pauzy za pomocą  
wyłącznika chwilowego
1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode.
Wchodzi się w tryb programowania (niebieska i żółta 
dioda migają szybko naprzemiennie). 

2) Wciskaj przycisk timera aż zaświeci się dioda 5 min. 

3) Wciśnij przyciski speed + i humidity mode.

Nastąpiło włączenie funkcji pauzy za pomocą wyłącz-
nika chwilowego i opuszczenie trybu programowania 
(niebieska i żółta lampka przestają migać).
Po wybraniu tej funkcji nie można korzystać z funkcji 
opóźnionego uruchamiania za pośrednictwem prze-
wodu sterowania (oświetlenie) podłączonego do SL.
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Wyłączenie funkcji pauzy realizowanej  
za pomocą wyłącznika chwilowego

1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode.

2) Wciśnij przycisk timera aż nie będzie świecić się 
żadna z diod timera. 

3) Wciśnij speed + i humidity mode.
Nastąpiło wyłączenie funkcji pauzy za pomocą wyłącz-
nika chwilowego i opuszczenie trybu programowania
(niebieska i żółta lampka przestają migać).

SPEED

TIMER / MINUTES

HUMIDITY MODE

SILENT

MAX

5

15

30

SPEED

TIMER / MINUTES

HUMIDITY MODE

SILENT

MAX

5

15

30

PL



6

3. Wybór jednego z trzech trybów  
wrażliwości na wilgoć.

Ta funkcja umożliwia wybór jednego z trzech trybów 
wrażliwości na wilgoć, w wyniku czego uzyskuje się 
żądaną szybkość reakcji przy sterowaniu za pośred-
nictwem poziomu wilgotności. Fabrycznie ustawiona 
jest normalna szybkość reakcji na obecność wilgoci. 
W łazience mogą panować różne warunki w zależno-
ści od wielkości, ewentualnej wentylacji grawitacyj-
nej, temperatury itp. 
Może to mieć wpływ na czas reakcji wentylatora na 
wilgoć – wydaje się, że uruchamia się za szybko lub 
po zbyt długim czasie. 
Funkcja umożliwia idealne dostosowanie wentylato-
ra do każdych warunków.

Wybór wrażliwości na wilgoć
1) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode.
Wchodzi się w tryb programowania (niebieska i żółta 
dioda migają szybko naprzemiennie). 

Wciskaj przycisk humidity mode do wybrania pożą-
danego trybu wrażliwości na wilgoć.

Mode 1: świeci się dioda SILENT – szybka reakcja na 
obecność wilgoci.

Mode 2: świeci się dioda MAX – normalna reakcja na 
obecność wilgoci.

Mode 3: diody SILENT i MAX świecą się jednocześnie 
– wolna reakcja na obecność wilgoci.

2) Wciśnij jednocześnie przyciski speed + i humidity 
mode.

Został wybrany poziom wrażliwości na obecność wil-
goci i następuje opuszczenie trybu programowania. 
(Niebieska i żółta lampka przestają migać.)
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4. Włączanie/wyłączanie sterowania 
przez poziom wilgotności.
W trybie programowania należy wciskać przycisk hu-
midity mode do momentu, gdy nie świeci się żadna 
z diod SILENT i MAX, a następnie należy opuścić tryb 
programowania, wciskając jednocześnie przyciski 
speed+ i humidity mode.

Jeśli chce się ponownie włączyć sterowanie przez 
poziom wilgotności, należy wejść w tryb programo-
wania i wybrać jeden z trzech trybów wrażliwości na 
wilgoć.
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