
Instrukcja obsługi 

Manual der Usario

Gebruiksaanwijzing

Mode d'emploi

User Manual

Bedienungsanleitung



2

i r  i  i  rmi r r  www rm a rmi a r a r
r  y  a    ara i   rmi y  www rm a rmi a r a r

 r r  i i a ara i   rmi   www rm a rmi a r a r



3



4



5



6

Slim 1600Slim 1600Slim 1600

mm

mm
mm



7



8



9



10



11



12



13



14



15

i r i    rmi i r ari  www rm a rmi a r a r
  rar a ara i   rmi a   a  www rm a rmi a r a r

a  m a a  ara  i www rm a rmi a r a r

Instrukcja obsługi

Informacje ogólne
Warunki gwarancji
Instrukcja montażu wsporników 
ściennych
Obsługa sterownika FlexiSmart

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi 
grzejnika ero low i in ormacje  w niej zawarte.  

ac owaj niniejszą instrukcję obsługi i przekaż ją 
kolejnemu właścicielowi. Tw j nowo zakupiony 
grzejnik elektryczny jest przeznaczony wyłącznie do 
ogrzewania pomieszczeń zamkniętyc . Wadliwe 
urządzenia (np. uszkodzony przew d) nie mogą być 
użytkowane. asz grzejnik, jeżeli jest prawidłowo 
zamontowany, jest zgodny klasą oc rony P 
(międzynarodowy kod oc rony, tutaj  odporny na 
rozpyloną wodą). W stałej instalacji elektrycznej 
należy przewidzieć urządzenie odłączające z  mm 
otworem stykowym  na każdym biegunie (np. 
wyłącznik automatyczny,  wyłącznik 
r znicowoprądowy). ubstancje podatne na zapłon 
lub rozkład termiczny mogą być stosowane tylko po 
uprzednim sc łodzeniu grzejnika do temperatury 
pokojowej. rzejnik nie może być ustawiony 
bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym. rzejnik nie 
jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonyc  zdolnościac  postrzegania i
lub braku wiedzy, c yba że są nadzorowane przez 
osoby odpowiedzialne za ic  bezpieczeństwo lub 
zostały przez nie poinstruowane jak obsługiwać 
urządzenie. zieci powinny być nadzorowane, aby 
nie bawiły się grzejnikiem.

P
Tw j grzejnik elektryczny nadaje się do trwałego 
połączenia do skrzynki przyłączeniowej lub z 
gniazdkami elektrycznymi. Przy podłączeniu do 
skrzynki przyłączeniowej należy skonsultować się z 
elektrykiem. Jeżeli przew d zasilający zostanie 
uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez nas 
lub przez wykwali ikowanego elektryka, aby zapobiec 
zagrożeniom i dalszym uszkodzeniom. rzejnik może 
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być obsługiwany tylko na pomocą wbudowanego 
termostatu lub zewnętrznego, zdalnego nadajnika. 

terowanie temperaturą musi się odbywać za 
pomocą odpowiedniego termostatu pokojowego.

M
asze urządzenia należy odpowiednio 

wypoziomować względem podłoża. ocowanie na 
su icie jest niedozwolone. rzejnik powinien 
zazwyczaj być zamontowany pod oknem lub na 
ścianie zewnętrznej. Proszę zwr cić uwagę, aby 
grzejnik m gł swobodnie oddawać ciepło do 
pomieszczenia. zczeg łową instrukcję montażu 
można znaleźć na stronie 1 .

Użytkowanie grzejnika
rzejnik jest sterowany przez wewnętrzny lub 

zewnętrzny termostat pokojowy. stawienie wyższej 
temperatury oznacza dłuższy czas pracy grzejnika.  
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi termostat w 
pokojowyc  na następnyc  stronac  instrukcji. 
Podczas pierwszego uruc omienia może pojawić się 
lekki zapac , ponieważ niekt re materiały wymagają 
wypalenia. ie stanowi to zagrożenia i po pewnym 
czasie ustępuje całkowicie. W razie potrzeby proszę 
dobrze przewietrzyć pomieszczenie. poradycznie 
może doc odzić do powstawania odgłos w w postaci 
trzask w, co spowodowane jest przez termiczne 
ruc y materiał w i kt re nie są szkodliwe.

Ochrona przed przegrzaniem
la Twojego bezpieczeństwa urządzenie wyposażone 

jest w wyłącznik cieplny. Przy zakł conym 
nagrzewaniu (np. przez zasłonięcie grzejnika), 
urządzenie automatycznie się wyłącza. asłanianie 
(np. ręcznikiem) podczas pracy grzejnika jest 
zabronione. agrożenie pożarowe  Wszelkie koszty 
naprawy wynikające z nieprawidłowego użytkowania 
urządzenia ponosi użytkownik. Pasujący do naszyc  
grzejnik w wieszak na ręczniki dostępny jest w 
naszym sklepie internetowym w dziale z akcesoriami 
( op ube r).

Zakłócenia działania
Jeżeli grzejnik nie wydziela ciepła, sprawdź, czy 
termostat jest ustawiony na żądaną temperaturę. 
Ponadto należy zawsze sprawdzić, czy zasilanie jest 
włączone lub czy bezpiecznik jest w porządku. W 
razie zakł ceń proszę zwr cić się do warsztatu 
elektrycznego. W przypadku reklamacji należy 
zawsze podać numer seryjny urządzenia, kt ry 
można znaleźć na tabliczce znamionowej.
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Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć 
urządzenie i pozostawić do sc łodzenia. rzejnik 
można wytrzeć jedynie miękką, wilgotną szmatką i 
nie wolno używać c emicznyc  środk w 
czyszczącyc  ani szorującyc . o czyszczenia żeber 
można użyć specjalnej szczotki (nie wc odzi w zakres 
dostawy). Odpowiedni produkt o erujemy w naszym 
sklepie internetowym w dziale akcesoria ( op

ube r).

tylizacja urządzeń w iemczec  urządzeń 
oznaczonyc  symbolem obok nie wolno wyrzucać 
razem z odpadami komunalnymi. Jako producent 
zapewniamy przyjazną dla środowiska obr bkę i 
recykling starego sprzętu. Więcej in ormacji na temat  
utylizacji znajdziesz w swojej gminie. Podaj 
następujący numer  W eg. r.  1 707 . 

tylizacja poza granicami iemiec  utylizuj 
urządzenia w spos b pro esjonalny i zgodny z 
lokalnymi przepisami.

Warunki gwarancji

a ten produkt udzielamy 0 letniej gwarancji 
unkcjonalnej w zakresie wytwarzania ciepła i 

sprawności urządzenia podstawowego oraz letniej 
gwarancji na elementy sterowania, części zamienne i 
akcesoria. Poza tym obowiązuje ustawowa 
gwarancja. asze warunki gwarancji regulują 
dodatkowe usługi gwarancyjne, kt re występują 
obok ustawowyc  roszczeń z tytułu gwarancji. 
Warunki gwarancji dotyczą wyłącznie grzejnik w 
zakupionyc  przez klienta końcowego jako nowe 
urządzenia. Obowiązek gwarancji nie powstaje, jeżeli 
klient końcowy nabywa urządzenie używane lub 
nowe od innego klienta końcowego. sługa 
gwarancyjna zostaje wykonana, jeżeli w naszyc  
grzejnikac  lub akcesoriac  pojawi się wada 
abryczna i lub materiałowa w okresie 

gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym, 
rozpoczynającym się z dniem dostawy, usuwamy 
bezpłatnie wszelkie wady unkcjonalne wynikające z 
wad materiałowyc  lub produkcyjnyc . asza 
gwarancja zawiera bezpłatną wymianę wadliwyc  
części oraz części zamienne w okresie gwarancyjnym. 
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Ponosimy odpowiedzialność jedynie, jeżeli 
unkcjonalność grzejnika jest ograniczona i szkoda 

nie powstała w wyniku nieumyślnego, umyślnego lub 
nie ac owego obc odzenia się z nim, użycia siły, 
podczas transportu, niewłaściwego użytkowania, 
podłączenia do niewłaściwego napięcia, lekceważenia 
instrukcji obsługi i montażu, nieodpowiedniego 
czyszczenia lub korozji spowodowanej działaniem 
wody, c emiczne i lub elektroc emiczne lub 
normalne zużycie. warancja wygasa, jeżeli doszło 
do pr b naprawy przez osoby przez nas do tego 
nieupoważnione. Proszę zwr cić uwagę, że 
demontaż (otwarcie) grzejnika przez klienta lub 
osoby trzecie jest zabroniony. Wymiana 
modularnego boku grzejnika (np. przy zmianie 
tec nologii) i lub ewentualne skr cenie kabla 
zasilającego (np. przy odcięciu wtyczki w celu 
podłączenia do skrzynki połączeniowej) nie prowadzi 
do wygaśnięcia gwarancji, jeżeli poza ww. 
czynnościami nie dokonano żadnyc  manipulacji 
części elektronicznyc , a wymiana została dokonana 
przez osobę wykwali ikowaną. sługa gwarancyjna 
obejmuje staranne sprawdzenie grzejnika lub 
akcesori w, przy czym w pierwszej kolejności 
ustalamy, czy występuje roszczenie gwarancyjne. W 
przypadku roszczenia gwarancyjnego sami 
decydujemy, jak usunąć błąd. ożemy wymienić 
grzejnik lub akcesoria albo dokonać naprawy. W 
okresie gwarancyjnym przejmujemy wszelkie koszty 
materiałowe, montażu i transport w ramac  zakresu 
tejże gwarancji. oszczenia gwarancyjne należy 
zgłosić nam przed upływem okresu gwarancyjnego, 
w ciągu tygodnia od wykrycia szkody. W tym celu 
należy skorzystać z dokumentu gwarancyjnego 
dostępnego do ściągnięcia na naszej stronie 
internetowej i przesłać wypełniony pocztą na nasz 
adres lub drogą elektroniczną na udostępniony adres 
e mail.
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Slim 1600Slim 1600Slim 1600

Instrukcja montażu wsporników ściennych

o montażu ściennego należy używać jedynie 
załączonyc  uc wyt w  rządzenia nie wolno 
montować bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym. 

by uniknąć nadmiernego promieniowania 
cieplnego działającego na gniazdko ścienne należy 
uwzględnić pewną odległość bezpieczeństwa między 
grzejnikiem i gniazdkiem. Odległość ta zależy w dużej 
mierze od jakości materiału i odporności termicznej 
zainstalowanego gniazda i dlatego nie może być 
przez nas podana. ie ponosimy odpowiedzialności 
za niewłaściwą obsługę i wynikające z niej szkody. W 
razie wątpliwości przed montażem skontaktuj się ze 
specjalistą. Proszę używać śrub i kołk w 
dopasowanyc  do materiału ściany. Podczas 
ustawiania wspornik w ściennyc  należy zac ować 
minimalne odstępy (patrz tabela poniżej).
 

o wszystkic  grzejnik w załączone są cztery 
odporne na temperaturę uc wyty zapewniające 
odpowiednie zamocowanie grzejnika.

ależy zwr cić uwagę na właściwą pozycję uc wytu 
g rnego (zaznaczony jako 1) oraz dolnego 
(zaznaczony jako ).

Poniższa tabela wskazuje prawidłowe zamontowanie 
wspornik w ściennyc .

Typ grzejnika Wymiar X w mm Wymiar Y w mmRadiator Type m i  X i  mm m i  Y i  mm

mm

mm
mm
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Aby zamontować grzejnik należy wykonać 
następujące czynności:

Obie szyny U należy przymocować do ściany z 
zachowaniem minimalnych odległości.

Oba uchwyty oznaczone jako 2 wsunąć w dolne 
otwory.

Grzejnik zawiesić na uchwytach dolnych i lekko 
przechylić do przodu i trzymać.

Oba uchwyty oznaczone jako 1 wsunąć w górne 
otwory i przesunąć do góry.

Następnie ustawić grzejnik (bez pokrywy) w pozycji 
pionowej i docisnąć górne uchwyty ku dołowi aż 
grzejnik zostanie całkowicie ustabilizowany.

Ponieważ nasze przesyłki mogą zawierać baterie i 
akumulatory, zgodnie z ustawą o bateriac  i 
akumulatorac  (niem. att ) zobowiązani do 
poin ormowania o następującyc  zasadac  baterii i 
akumulator w nie wolno wyrzucać razem z 
odpadami poc odzącymi z gospodarstwa 
domowego, lecz, zgodnie z prawem, zwr cić w 
odpowiednim punkcie. użyte baterie mogą zawierać 
substancje, kt re nieodpowiednio przec owywane 
lub utylizowane, mogą być szkodliwe dla środowiska 
i zdrowia. aterie zawierają jednak ważne surowce 
jak np. żelazo, cynk, mangan lub nikiel i mogą być 
odzyskane. użyte baterie można zwr cić do nas lub 
oddać je nieodpłatnie w najbliższym punkcie (np. w 
sklepac  lub punktac  zbi rki komunalnej).

Czujnik temperatury jest zamocowany za pomocą 
uc wytu u dołu grzejnika. Jeśli, z powodu 
zamontowania urządzenia w niszy lub rogu, 
doc odzi do nieprawidłowego wskazywania 
temperatury, można delikatnie wyciągnąć czujnik z 
uc wytu. Obracając przew d czujnika można 
zwiększyć odstęp od grzejnika. epszym sposobem 
jest ustawienie menu 
Temperaturkorrektur  (korekta temperatury).

S S
Funkcja ta umożliwia osiągnięcie ustawionej 
temperatury w momencie rozpoczęcia programu. 
Oznacza to, że grzejnik grzeje już przed ustawionym 
czasem. To nie jest wada! Smart Start można używać 
tylko w trybie programowania. Funkcja Smart Start 
może zostać wyłączona w punkcie menu 
„Programmierung” (programowanie). Przy 
wyłączonej funkcji Smart Start grzejnik zaczyna się 
nagrzewać po 
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osiągnięciu ustawionego czasu. Faza nauki: aby 
ustawiona temperatura została osiągana zawsze w 
momencie startu ustawionego czasu,  sterownik 
FlexiSmart przeprowadza fazę uczenia się przez 
pierwsze siedem dni od włączenia. W tym czasie 
ogrzewanie uruchamiane jest zawsze 15 minut przed 
ustawionym czasem rozpoczęcia (każdego przedziału 
czasowego). W ten sposób sterownik Flexi Smart uczy 
się jak szybko lub wolno nagrzewa  się pomieszczenie 
i reguluje początek grzania. Po zakończeniu fazy 
nauki sterownik FlaxiSmart decyduje, kiedy rozpocząć  
grzanie. W ten sposób pomieszczenia ogrzewane są 
w najefektywniejszy możliwy sposób.

P

Sterownik FlexiSmart nie posiada automatycznego 
przełącznia między czasem letnim i zimowym. Należy 
manualnie zmienić czas w menu „Uhrzeit einstellen” 
(ustawienie czasu). Wyjątek: jeżeli sterownik 
FlexiSmart podłączony został do modułu 
internetowego, nastęuje automatyczna zmiana 
między czasem letnim i zimowym.

Instrukcja obsługi sterownika FlexiSmart

Pierwsze menu, które jest widoczne po włączeniu 
grzejnika AeroFlow®. W lewym górnym rogu 
widoczny jest aktualny czas (ustawienia patrz strona 
24). Duża temperatura obok ikony termometru 
wskazuje aktualną temperaturę otoczenia. Mała 
temperatura w prawym dolnym rogu pokazuje 
tempraturę docelową.

W zależności od ustawień programu, widoczne ikony:

Tryb manualny (tryb programu wyłączony). 
Temperatura docelowa ustawiana jest za pomocą 
strzałek.

Grzejnik AeroFlow® pracuje w trybie programu.

Blokada klawiatury aktywna (przytrzymaj oba 
klawisze strzałek przez co najmniej 5 sekund). 

Grzejnik nagrzewa pomieszczenie. Symbol znika w 
momencie osiągnięcia temperatury docelowej.

Wykryto otwarte okno, grzejnik został tymczasowo 
wyłączony.

Tryb urlopowy: liczba pod symbolem pokazuje ilość 
pozostałych dni (patrz strona 23).
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OPMERKINGEN: NOTAS: AGI:
Jeżeli  symbol zegara nie jest wyświetlany (tryb 
programu), zmniejsz lub zwiększ temperaturę 
docelową za pomocą strzałek. rzejnik ero low  
będzie utrzymywał tę temperaturę. Jeżeli tryb 
programu jest aktywny (symbol zegara jest 
widoczny), docelową temperaturę można r wnież 
zwiększyć i zmniejszyć za pomocą strzałek. Ta 
manualnie ustawiona temperatura docelowa zmienia 
temperaturę w trybie programu do kolejnego 
początku końca przedziału czasowego. Wtedy 
grzejnik ero low  przec odzi ponownie w tryb 
programu.

Wyłączenie grzejnika  przytrzymać przycisk OK przez 
minimum  sekund. Pojawi się komunikat 

u emodus  (tryb uśpienia). Pob r mocy w trybie 
uśpienia wynosi poniżej 0,1 W.

Po  sekundac  bez naciskania przycisk w wskazanie 
na wyświetlaczu zmienia się i na g rze pojawia się 
aktualna temperatura, a na dole docelowa.

W tym menu możesz zmienić lub sprawdzić czasy 
grzania. ie widzisz tego punktu  W menu 

instellungen  (ustawienia) aktywuj tryb programu 
poprzez włączenie  w punkcie menu 
Programmierung  (programowanie).

Wybierz to menu, jeżeli c cesz wyświetlić plan 
ogrzewania. W tym menu nie można dokonywać 
zmian

Wybierz dzień tygodnia, którego plan ogrzewania 
chcesz wyświetlić.

Widzisz plan ogrzewania dla wybranego dnia. Wciśnij 
OK, aby opuścić menu.

Ustaw plan ogrzewania według potrzeb.
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Wybierz dzień tygodnia. ożna wybrać kilka 
nienastępującyc  po sobie dni. W tym celu za 
pomocą strzałek wybierz dzień tygodnia i potwierdź 
OK. a pomocą strzałek wybierz eitraum 
einstellen  (ustaw przedział czasowy) i potwierdź OK.

Wybierz przedział czasowy za pomocą strzałek i 
potwierdź OK.

Ustaw czas rozpoczęcia dla danego przedziału czasu. 
Potwierdź OK.

Ustaw czas zakończenia dla danego przedziału czasu. 
Potwiedź OK.

Ustaw temperaturę dla danego przedziału czasu. 
Potwierdź OK.

Po ustawieniu wszystkich rządanych przedziałów 
czasu należy jeszcze raz wcisnąć przycisk strzałki w 
dół. Na wyświetlaczu pojawi się strzałka wsteczna. 
Aby opuścić tryb programowania potwiedź OK.

Po włączeniu unkcji mart tart pomieszczenie jest 
nagrzane do ustawionej temperatury już na starcie 
danego przedziału czasowego. Patrz r wnież strona 
1  mart tart (adaptacyjna kontrola startu).

Włącz lub wyłącz Smart Start.

by szybko nagrzać pomieszczenie użyj unkcji 
oost . Potwierdź OK, aby aktywować unkcję oost. 

Czujnik otwartego okna jest nieaktywny podczas 
działania unkcji oost.



24

Wartość domyślna to 0 minut. a pomocą strzałek 
zmień czas grzania w pięciominutowyc  krokac . 

by zakończyć unkcję oost wciśnij przycisk OK.

Otw rz menu instellungen  (ustawienia).

Włącz tryb programu za pomocą strzałek. Potwierdź 
OK. Przy nieaktywnym trybie programowania menu 
Programmierung  (programowanie) jest 

niewidoczne. ożesz manualnie zmienić 
temperaturę za pomocą strzałek w menu tatus

nzeige  (ekran stanu) (patrz strona 0).

rzejnik ero low  może się automatycznie 
wyłączyć, jeżeli wykryje otwarte okno. W tym menu 
możesz włączyć lub wyłączyć tę unkcję.

Włącz lub wyłącz wykrywanie otwartego okna. Przy 
włączonej unkcji grzejnik wyłączy się na 
maksymalnie 1  minut, jeżeli rozpozna otwarte 
okno. astępne rozpoznanie otwartego okna 
następuje najwcześniej po 0 minutac  od upłynięcia 
1  minut

W grzejniku ero low  można ustawić tryb 
urlopowy. W trybie urlopu programowanie (jeżeli 
aktywne) zostaje deaktywowane na czas 
nieobecności.

staw za pomocą strzałek godzinę powrotu. 
Potwierdź OK. astępnie ustaw minutę powrotu. 
Potwierdź OK.

Ustaw za pomocą strzałek godzinę powrotu. 
Potwierdź OK. Następnie ustaw minutę powrotu. 
Potwierdź OK.
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oll Temperatur  (temperatura powrotu) jest 
temperaturą panującą podczas powrotu. Przy 
aktywnym programowaniu nie można wybrać 
temperatury powrotu. Po osiągnięciu czasu powrotu 
kontynuowany jest plan ogrzewania. Jeśli żaden 
przedział czasowy nie jest aktywny (przerwa między 
dwoma przedziałami) aktywowany jest tryb 
przeciwzamrożeniowy. 

Jeśli program jest wyłączony za pomocą strzałek 
ustaw temperaturę powrotu. Potwierdź OK. a 
wyświetlaczu pojawi się symbol walizki i dni 
pozostałyc  do końca nieobecności.

Temperattura podczas nieobecności odpowiada 
temperaturze w trybie przeciwzamrożeniowym. by 
ją zmienić, wciśnij dla trybu urlopu, wciśnij strzałkę 
na ekranie stanu. ostanie wyświetlony ekran 
przeglądu temperatur. a pomocą strzałek zmień 
temperaturę podczas nieobecności i zatwierdź za 
pomocą OK. Tryb urlopu można deaktywować 
poprzez zmianę ilości dni nieobecności Tage 
abwesend  na  (nie 0 ). Podczas nieobecności 
można wprawdzie w trybie przeciwzamrożeniowym 
zmienić temperaturę, ale pozostaje ona nieaktywna 
podczas aktualnej nieobecności.

Wybierz aktualny dzień tygodnia.

Ustaw godzinę i potwierdź za pomocą OK. Ustaw 
minuty i potwierdź OK.

by zmienić język menu wybierz ten punkt menu.

a pomocą strzałek wybierz jeden z dostępnyc  
język w. Potwierdź OK.



26

Ÿ Temperatura pomieszczenia  =  21°C

Ÿ Temperatura wyświetlana = 20 °C

Ÿ Ustaw +1 i potwierdź OK

Jeżeli program jest aktywny, temperatura 
przeciwzamrożeniowa utrzymywana jest między 
dwoma nienastępuj ącymi po sobie przedziałąmi 
czasowymi. Przykład:

Przedział 1: 6:00 – 7:00 = 22,0 °C

Przedział 2: 8:00 – 9:00 = 23,0 °C

Między przedziałem 1 i przedziałem 2 (7:01 – 7:59) 
utrzymywana jest temperatura 
przeciwzamrożeniowa.

W tym punkcie menu można przeprowadzić korektę 
pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura zmierzona 
przez wbudowany czujnik odbiega od temperatury 
rzeczywistej, można ustawić wartość kompensacji

Jeżeli grzejnik AeroFlow
® wskazuje np. Za niską 

temperaturę, zmień wartość kompensacji za 
pomocą strzałek. Przykład:

Wybierz temperaturę przeciwzamrożeniową między 
0°C i 17°C. Potwierdź za pomocą przycisku OK. 
Temperaturę przeciwzamrożeniową można 
manualnie zmienić w dowolnym momencie na 
ekranie przeglądu temperatur przed rozpoczęciem 
następnego przedziału czasowego.  Po zakończeniu 
następnego przedziału czasowego aktywowana 
zostaje temperatura ustawiona w tym punkcie menu 
(i może zostać ponownie ręcznie zmieniona).

UWAGA: Jeżeli Smart Start jest włączony, 
®temperaturagrzejnik AeorFlow  zaczyna grzanie 

przed początkiem następnego przedziału czasowego. 
Jeżeli Smart Start jest wyłączony, temperatura 
przeciwzamrożeniowa utrzymywana jest do początku 
następnego przedziału czasowego.

®Użyj tego menu aby połączyć grzejnik AeroFlow  ze 
smartfonem lub tabletem. Wymóg: moduł 
ineternetwy (nie wchodzi w zakres dostawy).

W tym menu znajdziesz informacje informacje o 
urządzeniu, np. wersja oprogramowania.

Tutaj znajdziesz informacje o urządzeniu.
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Przywraca ustawienia fabryczne.

UWAGA: wszystkie poczynione zmiany w 
ustawieniach zostają usunięte.

P

Aby opuścić menu potwierdź za pomocą OK. Pojawi 
się ekran stanu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. Grzejnik AeroFlow uruchomi się ponownie. 
Następnie pojawi się ekran stanu.
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Model-

kennung(en):
Modelkennung(en):

Angabe
Sym-

bol
Wert Wert Wert Wert Wert Wert Wert Wert

Ein- Ein- 

heit

Ein- 

heit

Ein- 

heit

Ein- 

heit

Ein- 

heit

Ein- 

heit

Ein- 

heit

Ein- 

heitheit
Angabe

Nennwärmeleis- 

tung
Pnom 0,65 1,30 1,95 2,45 1,60 1,20 1,60 2,00kW

kW

manuelle Reglung der Wärmezufuhr mit intregriertem 

Thermostat
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Mindeswärmeleis- 

tung (Richtwert)
Pmin 0,65 1,30 1,95 2,45 1,60 1,20 1,60 2,00kW

kW

manuelle Reglung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- 

und/oder Außentemperatur
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Maximale

kon�nuierliche

Wärmeleistung

Pmax,c 0,59 1,17 1,76 2,21 1,20 0,90 1,20 1,50kW

kW

elektronische Reglung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der 

Raum- und/oder Außentemperatur N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Hilfsstromver- 

brauch
Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Bei Nennwärme- 

leistung
elmax

Bei Mindestwär- 

meleistung
elmin

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle

ja ja ja ja ja ja jaja

Im Bereitscha�s- 

zustand
elSB

zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine 

Raumtemperaturkontrolle
nein nein nein nein nein nein neinnein

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat
nein nein nein nein nein nein neinnein

mit elektrischer Raumtemperaturkontrolle nein nein nein nein nein nein neinnein

elekronischer Raumtemperatrukontrolle und Tageszeitregelung
nein nein nein nein nein nein neinnein

elektronischer Raumtemperatrukontrolle und 
Wochentagsregelung

nein nein nein nein nein nein neinnein

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenserkennung
nein nein nein nein nein nein neinnein

Raumtemperatrukontrolle mit Erkennung offener Fenster ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

jaja

jaja

jaja

mit Fernbedienungsop�on

mit adap�ver Regelung des Heizbeginns

mit Betriebszeitbegrenzung nein nein nein nein nein nein neinnein

mit Schwarzkugelsensor nein nein nein nein nein nein neinnein

Kontaktangaben Thermotec AG | Arnsdorf 26 | 02894 Vierkirchen | Deutschland

Sons�ge Reglungsop�onen (Mehrfachnennung möglich)

Tabelle 2 zur VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION vom 28. April 2015

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Wärmeleistung
der Wärmezufuhr (bi�e eine Möglichkeit auswählen)

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bi�e eine Möglichkeit auswählen)

0,0005 0,0005 0,00050,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

0,0005 0,0005 0,00050,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

0,0001 0,0001 0,00010,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

MINI 

650

FlexiSmart

MINI
650

Flexi-
Smart

COMPACT

1300

FlexiSmart

COMPACT
1300

FlexiSmart

MIDI

1950
FlexiSmart

MIDI
1950
Flexi-
Smart

MAXI

2450
FlexiSmart

MAXI
2450

FlexiSmart

SLIM TALL

1600

FlexiSmart

SLIM TALL
1600

FlexiSmart

SLIM

1200

FlexiSmart

SLIM

1600

FlexiSmart

SLIM
1200
Flexi-
Smart

SLIM

2000

FlexiSmart

SLIM
2000
Flexi-
Smart

SLIM
1600
Flexi-
Smart

Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung
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Value Value Value Value Value Value ValueValue

0,65 1,30 1,95 2,45 1,60 1,20 2,001,60kW

kW

0,65 1,30 1,95 2,45 1,60 1,20 2,001,60kW

kW

0,59 1,17 1,76 2,21 1,20 0,90 1,501,20kW

kW

0,0005 0,0005 0,00050,0005 0,0005 0,0005 0,00050,0005

0,0005 0,0005 0,00050,0005 0,0005 0,0005 0,00050,0005

0,0001 0,0001 0,00010,0001 0,0001 0,0001 0,00010,0001

MINI

650

Flexi-

Smart

MINI

650

FlexiSmart

COMPACT

1300

Flexi-

Smart

COMPACT

1300

FlexiSmart

MIDI

1950

Flexi-

Smart

MIDI

1950

FlexiSmart

MAXI

2450

Flexi-

Smart

MAXI

2450

FlexiSmart

SLIM TALL

1600

Flexi-

Smart

SLIM TALL

1600

FlexiSmart

SLIM

1200

Flexi-

Smart

SLIM

1200

FlexiSmart

SLIM

2000

Flexi-

Smart

SLIM

1600

Flexi-

Smart

SLIM

2000

FlexiSmart

SLIM

1600

FlexiSmart

Item ItemSym-

bol
Unit

Unit Unit UnitUnit UnitUnit UnitUnit

Pnom N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Pmin N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

Pmax,c N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/AN/A

elmax

elmin

yes yes yes yes yes yes yesyes

elSB no no no no no no nono

no no no no no no nono

no no no no no no nono

no no no no no no nono

no no no no no no nono

no no no no no no nono

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yesyes

yesyes

yesyes

no no no no no no nono

no no no no no no nono

Contact details Thermotec AG | Arnsdorf 26 | 02894 Vierkirchen | Germany

Heat output

Model

iden�ier(s):

Model iden�ier(s):

Nominal heat out-

put

Minimum heat 

output (indica�ve)

Maximum con�n-

uous heat output

Auxiliary electri- 

city consump�on

At nominal heat 

output

At minimum heat 

output

In standby mode

Table 2 of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 as of 28 April 2015

Informa�on requirements for electric local space heaters

manual heat charge control, with integrated 
thermostat

manual heat charge control with room and/or outdoor 
temperature feedback

electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature 
feedback

fan assisted heat output

single stage heat output and no room temperature 
control

Two or more manual stages, no room temperature 
control

with mechanic thermostat room temperature 
control

with electronic room temperature control

electronic room temperature control plus day �mer

electronic room temperature control plus week �mer

room temperature control, with presence 
detec�on

room temperature control, with open window 
detec�on

with distance control op�on

with adap�ve start control

with working �me limita�on

with black bulb sensor

Other control op�ons (mul�ple selec�ons possible)

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)

Type of heat output/room temperature control (select one)
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