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DRIVER
Instrukcja użytkowania

Programator z przewodem sterowniczym

DRIVER 610 lub 620 - 1 lub 2 strefy6050425 6050426

DRIVER

Appareil conforme aux exigences des directives :
CEE 89/336 (Compatibilité ElectroMagnétique) et CEE 73/23

modifiée CEE 93/68 (Sécurité basse tension)

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques
indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent
qu’après confirmation par nos services 
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Urządzenie pozwala na programowanie temperatury kom-
fortowej oraz ekonomicznej w jednej strefie (DRIVER 610) 
lub w 2 strefach (DRIVER 620),

W celu zarządzania grzejnikami, programator używa prze-
wodu sterowniczego.

Przewód sterowniczy jest niezależny od zasilania elek-
trycznego grzejnika, pozwala na przekazanie poleceń 
dotyczących temperatury komfortu    , ekonomiczne    , 
przeciw-zamarzaniu     lub zatrzymania    , wybranych 
przez programator.
Regulacja nastawionej temperatury wykonywana jest 
na termostacie każdego grzejnika (konwektory, grzejniki 
płytowe, elektryczne podgrzewane podłogi lub sufity, su-
szarki do ręczników, grzejnik akumulacyjny...).

WAŻNE: grzejnik musi znajdować się w trybie automa-
tycznym w celu przyjęcia poleceń programatora (PROG, 
AUTO,      … w zależności od modelu).

Grzejniki
Programator

Polecenia przewodu 
sterowniczego

Przewód 
sterowniczy
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Polecenie 
przewodu 

sterowniczego 
(Przebieg)

Regulacja na grzejniku Temperatura 
pomieszczenia

Temperatura 
komfortowa

Regulacja temperatury 
komfortowej (pokrętło ter-
mostatu) przykład: 19°C

19°C

Temperatura 
ekonomiczna

Regulacja temperatury 
ekonomicznej (pokrętło 
termostatu)
Przykład: 16°C
lub komfortowej -X°C 
(w zależności od modelu 
grzejnika)

16°C

Tryb 
nieobecność

Regulacja temperatury 
przeciw-zamarzaniu 7°C 
lub 8°C (w zależności od 
modelu)

7°C lub 8 °C 

Zatrzymanie Zatrzymanie ogrzewania Brak 
ogrzewania
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• Należy uważne przeczytać instrukcję przez każdym użyciem
• Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, do Pań-

stwa dyspozycji jest serwis posprzedażny.
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Instrukcja ta jest wspólna dla DRIVER 610, 620

Tryb zatrzymanie

Tryb nieobecność

Tryb klepsydry

Tryb automatyczny

Tryb stały

Regulacja godziny

Programowanie

Pokrętło
wyboru

Przyciski
zmianyPozycja

pokrętła
wyboru
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Tryb automatyczny

Ustawić pokrętło na AUTO. 

DRIVER 610 dopasuje się do programu

DRIVER 620 dopasuje się do programu w 2 strefach.

Wyświetlanie w trybie automatycznym

Wyświetlanie w trybie automatycznym

Bieżący dzień

Przycisk informacji

Przycisk informacji

Odstępstwo

Bieżący przebieg

Bieżący przebieg 
w strefie 1 i 2

Odstępstwo
dla strefy 1

Odstępstwo
dla strefy 2

Bieżący dzień

Godzina

Godzina

Temperatura 
otoczenia

Temperatura 
otoczenia
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Tryb automatyczny

W trybie automatycznym odstępstwo pozwala na przej-
ście z temperatury komfortowej do temperatury ekonomicz-
nej (lub odwrotnie) aż do następnej zmiany programu. 
Przykład: jest 15:30 i chcesz nastawić temperaturę komfor-
tową w strefie 1 przed zaprogramowaną godziną (17:00)

O 17:00 program wróci 
do zwykłego ustawienia.

Jeśli chcesz anulować bieżące odstęp-
stwo, naciśnij ponownie na przycisk.

Programowanie bieżącego dnia w strefie 1

Bieżące odstępstwo
w strefie 1.

Naciśnij przycisk
odstępstwa w strefie 1.
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Tryb stały
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Tryb klepsydra

Wybór przebiegu
Temperatura ekonomiczna   
lub komfortowa

Tryb ten pozwala na wybranie przebiegu w danym cza-
sie tylko w jednej strefie. Obróć pokrętło na    .

W celu anulowania bieżącego trybu 
klepsydry przekręcić pokrętło.

Wybór proponowanej strefy na DRIVER 620 
(inna strefa działa według trybu AUTO)

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie

Zatwierdzenie 
i rozpoczęcie 
odliczania

Powrót do trybu AUTO 
pod koniec odliczania.

Regulacja okresu od 15 minut  
do 72 godzin (cyklami 15 minutowymi)
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Tryb stały
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Tryb klepsydra

Tryb ten pozwala na wybranie stałego przebiegu dla każdej 
strefy.
Obróć pokrętło na       , następnie naciśnij na przycisk zmia-
ny danej strefy w celu wybrania przebiegu temperatura 
komfortowa       lub ekonomiczna    .

DRIVER 610

DRIVER 620

Aby wyjść z trybu, przekręć pokrętło.

Temperatura  
otoczenia

Bieżący przebieg 

Zmiana przebiegu

Zmiana przebiegu  
dla strefy 1

Zmiana przebiegu  
dla strefy 2

Bieżący przebieg  
dla strefy 1 i 2 

Temperatura  
otoczenia
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Tryb nieobecność

Tryb ten pozwala utrzymać mieszkanie w dodatniej tem-
peraturze, jeśli w mieszkaniu nikogo nie ma przez kilka 
dni. Przekręć pokrętło na      .

Aby anulować bieżący tryb nieobecność należy przekrę-
cić pokrętło.

Regulacja liczby dni (1 do 365) 
Przykład: Wyjazd 1 marca, powrót 10  
marca, należy podać 9 dni nieobecności. 
Działanie automatyczne rozpocznie się  
10 marca o 0:00.

Zatwierdzenie  
i rozpoczęcie odliczania dni

Powrót do trybu AUTO 
pod koniec odliczania.



Tryb zatrzymanie
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Tryb nieobecność

Tryb ten pozwala na zatrzymanie instalacji grzewczej. 
Przekręcić pokrętło na      .

Temperatura  
otoczenia
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Przycisk informacja

W trybie AUTO,       lub      naciśnij kolejno na przycisk    , 
aby dowiedzieć się:

Nr czujnika

Temperatura mierzona 
przez czujnik

Wskazanie obecności  
czujnika podczas instalacji

Okresy temperatury komfortowej

• czy posiadasz opcję MINOR 500, 
 temperatura mierzona przez każdy czujnik podany pod-

czas instalacji.

• jaki jest bieżący program dnia dla strefy,



Regulacja godziny
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Przycisk informacja

Minuty

Godziny

Dni 
(1 : Poniedziałek ... 7 : Niedziela)

Przekręć pokrętło na      .  
Dni migają. 
Naciśnij na + lub – w celu ustawienia dnia, następnie na OK 
w celu zatwierdzenia i przejdź do następnego ustawienia.

Rozpocznij czynności w celu nastawienia godzin i minut.

Aby wyjść z trybu „regulacja godziny”, przekręć pokrętło.

UWAGA: jeśli urządzenie jest skonfigurowane w progra-
mie dziennym, regulacja dni nie jest proponowana.
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Programowanie

1. Stwórz swój program

2. Zatwierdzenie i kopiowanie programu

3. Zatwierdzenie programu

- 14 -

Regulacja okresu tem-
peratury komfortowej

Regulacja okresu tem-
peratury ekonomicznej

Dzień

Zaproponowane  
na DRIVER 620

1 przedział  
czasowy

Przekręć pokrętło na PROG.

Programowanie domyślne to okres temperatury komfor-
towej od 6:00 do 23:00.

Programowanie zaczyna się dnia 1 o 0:00. 

Naciśnij na przycisk  lub w celu stworzenia rożnych okre-
sów temperatury ekonomicznej       lub komfortowej    .

Przycisnąć przycisk OK w celu zatwierdzenia i przejścia 
do programu następnego dnia.

Przytrzymać przycisk OK przez 3 sekundy w celu za-
twierdzenia i skopiowania programu, który został stwo-
rzony do następnego dnia.
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Programowanie

1. Stwórz swój program

2. Zatwierdzenie i kopiowanie programu

3. Zatwierdzenie programu

- 14 -

Przycisnąć na    do 06:00

Przycisnąć na      do 08:00 Przycisnąć na    do 00:00

Przycisnąć na      do 23:00

Skopiować i zatwierdzić  
lub zatwierdzić

Przycisnąć na    do 17:00

Przykład: Temperatura komfortowa od 6:00 do 8:00 i od 17:00 do 23:00.
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Programowanie

Sprawdzanie programu

Programowanie strefy 2 (na DRIVER 620 )

Wyjść z trybu programowania

Sprawdzenie  
różnych okresów  
lub 

Nacisnąć kolejno na przycisk       w celu sprawdzenia okre-
sów temperatury komfortowej i ekonomicznej, które zostały 
utworzone.

Programowanie strefy 2 jest dostępne po zatwierdzeniu 
(OK) dnia 7 strefy 1.

Przekręcić pokrętło na inny tryb.

UWAGI: w zależności od konfiguracji podczas instala-
cji, programowanie może być tygodniowe lub dzienne. 
Podobnie programowanie to może być wykonywane 
cyklami godzinnymi, półgodzinnymi lub co piętnaście 
minut. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skonsultuj 
„instrukcję instalacji” lub skontaktuj się z działem klien-
ta lub instalatorem.

Godzina  
z konsultowanego 

przedziału

Profil  
programu
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Programowanie

Sprawdzanie programu

Programowanie strefy 2 (na DRIVER 620 )

Wyjść z trybu programowania

Regulacja (od 5 do 30°C) polecenia temperatura 
komfortowa     (19°C domyślnie) dla czujnika 1 
strefy 1.

Zatwierdzenie i przejście do następnej regulacji.

Regulacja (od 5 do 30°C) polecenia temperatura 
ekonomiczna     (16°C domyślnie) dla czujnika 1 
strefy 1.

Zatwierdzenie i przejście do regulacji poleceń 
następnego czujnika.

Regulacja (od 5 do 15°C) polecenia utrzymanie 
temperatury (8°C domyślnie) dla wszystkich stref.

Zatwierdzenie zmiany.

Tryb ten pozwala na zmianę poleceń temperatury komforto-
wej lub ekonomicznej każdego czujnika. Obróć pokrętło na   .

Rozpocznij ponownie operacje dla każdego czujnika. Po 
regulacji ostatniego czujnika możesz ustawić polecenie 
utrzymania temperatury dla wszystkich stref.

Aby wyjść z trybu przekręć pokrętło na inny tryb.
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Pomoc

- 18 -

Celem tego rozdziału jest pomoc w szybkim rozwiązaniu bie-
żących problemów, które można napotkać podczas używania 
produktu. W przypadku wątpliwości, jeśli problem istnieje dalej 
lub nie znajduje się na liście, prosimy skontaktować się z dzia-
łem klienta. 

Nic nie pojawia się na ekranie.
Brak zasilania
Należy sprawdzić wyłącznik.

Miga symbol   .
W instalacji została wykryta usterka.
Należy nacisnąć na przycisk w celu uzyskania informacji o uster-
ce lub usterkach.

Urządzenie wyświetla: dEF i numer.
Wykryta została usterka urządzenia lub instalacji.
Należy skontaktować się z instalatorem lub działem klienta.

Urządzenie wyświetla --- zamiast temperatury mierzonej 
przez każdy czujnik MINOR 500.
Wystąpił problem na co najmniej jednej z sond.
Należy skontaktować się z instalatorem lub działem klienta.

Urządzenie reguluje godzinę.
Nastąpiło rozłączenie sektora trwające ponad 24 godziny.
Należy nastawić godzinę. Wszystkie inne ustawienia są zacho-
wane.
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Pomoc
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Podczas regulowania godziny nie zostało zaproponowane 
ustawienie dni.
Jest to program dzienny.
W celu przejścia do programowania tygodniowego należy prze-
czytać instrukcję instalacji lub skontaktować się z instalatorem 
lub działem klienta.

Wyświetlona temperatura nie odpowiada temperaturze 
mierzonej w pomieszczeniu (termometr).
Należy przeczytać instrukcję instalacji lub skontaktować się z in-
stalatorem lub działem klienta.

Urządzenie wyświetla HEAT
Elektryczna, podgrzewana podłoga lub sufit są w trybie „ogrze-
wanie stopniowe”.
Jeśli chcesz poznać liczbę pozostałych dni naciśnij na  .

Elementy grzejne są w trybie utrzymania temperatury.
Urządzenie znajduje się w trybie programowania, nieobecności 
lub regulacji godziny.
Przekręcić pokrętło w celu wybrania innego trybu.

Na ekranie pojawia się Pb---.
Problem z połączeniem jednego z elementów grzewczych,
Należy skontaktować się z instalatorem lub działem klienta.




