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I. Bezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe 
przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń 
urządzenia. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.
Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie 
osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami 
bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem 
w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez 
jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i 
bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z 
wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przez zaniedbanie.

 
      OSTRZEŻENIE
• Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności 

związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy 
upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci.

• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
• Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.

                               UWAGA

• Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy 
wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda.

• Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 04 maja 2016 roku mogły nastąpić zmiany 
w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania 
zmian konstrukcji. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku 
może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. 

            Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, 
że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej 
dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. 
W związku z tym fi rma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci 
na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych 
pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu 
pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest 
przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu 
recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3

ST-294 v2







IV.a) Temperatura zadana pomieszczenia
Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu widoczna jest aktualna temperatura 
w pomieszczeniu. Naciśnięcie przycisku PLUS lub MINUS spowoduje automatyczne 
przejście do edycji zadanej temperatury - na wyświetlaczu pojawi się zadana temperatura 
pomieszczenia. Za pomocą przycisków ustawiamy pożądaną wartość zadaną. W momencie, 
gdy temperatura przestanie pulsować  (po około 3 sekundach od ostatniej korekty) wartość 
ta zostanie ustawiona.

IV.b) Histereza
Histereza temperatury pokojowej wprowadza tolerancję dla temperatury zadanej 
zapobiegającą niepożądanym oscylacjom przy minimalnych wahaniach temperatury 
w zakresie 0,2 ÷ 4°C. 

Przykład: 
Temperatura zadana wynosi 23°C 
Histereza wynosi 1°C
Regulator pokojowy zacznie wskazywać niedogrzanie pomieszczenia po spadku temperatury 
do 22°C. 

W celu ustawienia histerezy temperatury zadanej naciskamy i przytrzymujemy przez 
około 1 sekundę przyciski PLUS i MINUS jedncześnie. Za pomocą przycisków ustawiamy 
żądaną wartość histerezy. W momencie, gdy temperatura przestanie pulsować  (po około 
3 sekundach od ostatniej korekty) wartość ta zostanie ustawiona.

IV.c) Zmiana kanału komunikacji (dotyczy tylko ST-
294v2)
Kanał komunikacji zarówno regulatora pokojowego jak i modułu radiowego ST-290 M1 
musi być taki sam. Domyślnym kanałem komunikacji dla obydwu urządzeń jest kanał „35”. 
W sytuacji, gdy istnieje potrzeba zmiany kanału (np.: gdy na aktualnie ustawionym kanałe 
działają już inne urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1
Naciskamy przycisk zmiany kanału komunikacji w module radiowym ST-290 M1- przycisk 
umieszczony pod pokrywą. Przytrzymujemy go do momentu zapalenia się zielonej lampki 
kontrolnej 1.

Krok 2
Naciskamy przycisk zmiany kanału w regulatorze pokojowym - przycisk umieszczony na 
tylnej ściance regulatora.

Krok 3
Za pomocą przycisku PLUS lub MINUS wybieramy pożądany numer kanału komunikacji. 
W momencie, gdy temperatura przestanie pulsować  (po około 3 sekundach od ostatniej 
korekty) wartość ta zostanie ustawiona. Zielona lampka kontrolna w module radiowym ST-
290M1 powinna zgasnąć - oznacza to, że proces zmiany kanału komunikacji powiódł się.  
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