
INSTRUKCJA  UŻYTKOWNIKA 
USTAWIANIE  TERMOSTATU CM27 
USTAWIANIE CZASU I DNIA 
Aby ustawić czas i dzień tygodnia otworzyć  
przednią klapkę. 
KROK I 
Nacisnąć przycisk DAY/. Wskaźnik czasu i dnia 
będzie migał wskazując możliwość zmiany. 
KROK 2 
Aby zmienić czas naciskać przycisk  - lub + aż do 
wyświetlenia odpowiedniej wartości. Każde naciś-
nięcie przycisku zmienia czas o 1 minutę i zatrzy-
muje miganie ustawianej wartości. Przytrzymanie 
przycisku dłużej niż przez kilka sekund powoduje 
zmianę czasu najpierw wolno, potem szybko. 
KROK 3 
Aby zmienić dzień - nacisnąć przycisk DAY aż 
wskaźnik dnia ustawi się we właściwym miejscu np. 
ustawienie pod Day 1 oznacza Poniedziałek. Każde 
naciśnięcie przycisku oznacza przesunięcie 
wskaźnika o 1 dzień.  
KROK 4 
Naciśnięcie przycisków PROG, AUTO, MAN lub 
OFF zatwierdza nastawy czasu i dnia. 
 
USTAWIANIE PROGRAMU 
Program grzania ma 4 poziomy zmian / dobę. 
Mogą być ustawiane między godz. 3.00 a 2.50 
następnego dnia w celu umożliwienia obsługi 
grzania także po północy. Temperatury mogą być 
ustawiane w zakresie od 5°C do 30°C z dokład- 
nością do 0.5°C. 
KROK 5 
Nacisnąć przycisk PROG. Na wyświetlaczu zacznie 
migać czas pierwszego punktu programu dla 
Poniedziałku oznaczając możliwość wprowadzenia 
zmian.  
KROK 6 
Przyciskając  - lub + ustawić czas pierwszego 
punktu w krokach co 10 minut. Przytrzymanie 
przycisku powoduje przyśpieszenie zmiany czasu. 
KROK 7 
Przyciskami  lub  ustawić temperaturę dla 
pierwszego punktu programu w krokach co 0.5°C.  
KROK 8 
Nacisnąć przycisk 1-4 aby wyświetlić drugi punkt 
programu oraz ustawić jego czas. Przyciskiem  
 lub  ustawić zadaną temperaturę w krokach  
co 0.5°C. 
KROK 9 
Pozostałe punkty programu dla Poniedziałku mogą 
zostać wyświetlone po powtórnym naciśnięciu 
przycisku 1-4. Każde naciśnięcie przycisku 
powoduje wyświetlenie następnego punktu 
programu dla danego dnia. Czas i temperatura 
mogą być zmieniane przy użyciu odpowiednio 
przycisków  - lub + oraz   lub . 
 
 

KROK 10 
Teraz są dwie możliwości ustawiania programu na 
następny dzień: 
Opcja 1 
Nacisnąć przycisk DAY aby przesunąć wskaźnik 
dnia pod DAY2. Teraz można ustawić program dla 
Wtorku jak zostało to opisane w krokach 6 do 9. 
Opcja 2 
Nacisnąć przycisk COPY aby skopiować program 
Poniedziałku na Wtorek. Aby ustawić taki sam 
program również na następne dni tygodnia - 
powtarzać naciskanie przycisku COPY. 
 
UWAGI 
1. Aby usunąć niektóre punkty programu 

nacisnąć przycisk PROG. Wybrać punkt, który 
chcemy skasować przez naciśnięcie DAY oraz 
1-4. Kiedy ukaże się odpowiedni punkt - 
nacisnąć przycisk  i przytrzymać przez kilka 
sekund. Po skasowaniu wybranego punktu - 
na wyświetlaczu ukażą się kreski zamiast 
wartości czasu i temperatury.  
Aby odzyskać skasowany punkt należy 
powtórnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka 
sekund przycisk . 

2. Czasy punktów programu muszą być usta-
wiane w prawidłowej kolejności (1 to 4).           
W przypadku próby zmiany tej kolejności - 
wyświetlony zostanie następny (lub poprzedni) 
punkt zmiany czasu. Jest to ostrzeżenie dla 
użytkownika, że zostanie wyświetlony 
następny/poprzedni punkt programu - jeśli w 
dalszym ciągu naciskany będzie przycisk  

        - lub +. 
 
SPRAWDZENIE PROGRAMU 
Przyciskami DAY oraz 1-4 można sprawdzić usta-
wiony program i dokonać niezbędnych poprawek. 
Naciśnięcie przycisku AUTO oznacza podjęcie 
automatycznego działania przez termostat. 



DZIAŁANIE  TERMOSTATU 
DZIAŁANIE W TRYBIE AUTOMATYKA 
Nacisnąć przycisk AUTO.  
Termostat będzie teraz działał w oparciu o 
wprowadzony program.  
ODCZYT TEMPERATUR 
Podczas normalnego działania wyświetlana jest 
temperatura pomieszczenia. Aby sprawdzić tem-
peraturę zadaną należy nacisnąć przycisk .  
CHWILOWA ZMIANA TEMPERATURY 
Podczas normalnej pracy wartość zadana 
temperatury może zostać okresowo zmieniona 
przyciskami  lub . Nastawa ta będzie 
obowiązywała aż do następnego punktu 
programu po czym termostat wróci do realizacji 
ustawionego wcześniej programu.  

DZIAŁANIE W TRYBIE RĘCZNYM 
Aby termostat działał jako prosty termostat ze 
stałą nastawą - należy nacisnąć przycisk MAN.  
Ustawić zadaną temperaturę przyciskami         
 lub . 

OCHRONA PRZECIWZAMROŻENIOWA  
Jeśli mieszkanie będzie opuszczone przez długi 
czas - można wybrać tryb ochrony przeciwzam-
rożeniowej. To zabezpieczy dom przez załącze-
nie ogrzewania, jeśli spadnie temperatura poni-
żej nastawionej wartości. Aby uruchomić tryb 
zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego - 
nacisnąć przycisk OFF. Temperatura może być 
ustawiona w przedziale między 5°C a 10°C 
przyciskami  lub . 

TRYB WAKACJE 
Po sprawdzeniu czy termostat znajduje się w 
trybie AUTO lub MANUAL należy nacisnąć 
przycisk       . Wyświetlony zostanie licznik dni 
oraz temperatura. Nacisnąć przyciski  - lub + 
aby ustawić ilość dni wakacji (dzień powrotu jest 
wskazany przez znacznik w górnej części 
wyświetlacza). Temperatura w trybie WAKACJE 
może zostać ustawiona w zakresie 5oC do 30oC 
za pomocą przycisków  lub . 

WYŚWIETLANIE CZASU W FORMACIE 
24 H  LUB 12 H  AM/PM 
Termostat może pracować w formacie 24 godzi-
ny lub 12 godzin AM/PM. Aby zmienić format, 
należy upewnić się, czy termostat znajduje się  
w trybie AUTO a następnie nacisnąć przyciski   
 - i + razem przez 3 sekundy. Wszystkie wyś-
wietlane czasy zmienią się automatycznie na 
nowy format. Powtórzenie tej procedury zmieni 
wyświetlanie czasu na format poprzedni.  

WYMIANA  BATERII 
Dwie baterie zasilające termostat powinny 
wystarczyć na około 4 lata. Migający symbol 
baterii sygnalizuje konieczność ich wymiany. 
Zdjąć regulator z podstawy ściennej i wymienić 
baterie zgodnie z pokazanym schematem. 
Termostat "pamięta" nastawy programu przez 
ok. 1 minutę podczas wymiany baterii. Jeśli 
czynność ta potrwa dłużej, termostat wymagać 
będzie ponownego zaprogramowania wg 
powyższego opisu.  
Nacisnąć przycisk RESET przed ponownym 
zaprogramowaniem. 
ZAWSZE UŻYWAĆ NOWYCH BATERII.   
Zalecane są baterie alkaliczne typu AA 
rozmiaru LR6. 
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1. Wskaźnik rozładowania baterii 
2. Przycisk trybu PROGRAMOWANIE 
3. Wskaźnik załączenia kotła 
4. Przycisk trybu AUTOMATYKA 
5. Przycisk odczytu temperatur 
6. Przyciski zmiany temperatury 
7. Przycisk trybu wyłączenia (OFF) 
8. Przycisk trybu MANUAL (ręka) 
9. Przycisk trybu WAKACJE 
10. Przycisk RESET 
11. Przycisk COPY 
12. Przycisk zmiany Dnia 
13. Przyciski zmiany Czasu 
14. Przycisk wyboru punktu programu 
15. Przycisk nastawy czasu / dnia 

PROGRAM  FABRYCZNY 
Dni 1-5 

 1 2 3 4 
 7:00 9:00 17:00 23:00 
 21oC 19oC 21oC 16oC 

Dni 6-7 
 1 2 3 4 
 8:00 23:00 --:-- --:-- 
 21oC 16oC --.- --.- 

 
PROGRAM  UŻYTKOWNIKA 

INSTALACJA 


