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przycisk       , wybrać odpowiedni numer programu, a następnie nacisnąć przycisk RES/RLC. 
Usunięte zostają ustawienia czasu załączania jak i rozłączenia dla danego numeru programu. 

8. W momencie wprowadzania nowego programu (cyklu pracy) załączenia/rozłączenia należy 
pamiętać o ustawieniu zarówno czasu załączenia jak i rozłączenia, w przeciwnym razie jeden 
z tych czasów może mieć wartość przypadkową. Należy też starać się, aby ustawione czasy 
działania dla poszczególnych programów (cyklów pracy) nie zachodziły na siebie. W tym celu 
zaleca się, aby przed wpisywaniem programów (cyklów pracy) zapisać je sobie szczegółowo 
na kartce i przeanalizować ich prawidłowe ustawienia. 
 

Ustawienie trybu pracy: 
1. Przycisk MANUAL umożliwia przełączanie trybu pracy ogrzewacza. Podczas naciskania tego 

przycisku przełączane są tryby pracy, których stan wyświetlany jest na wyświetlaczu. 
ON – tryb pracy stale załączony (świeci się czerwona dioda) 
AUTO – tryb pracy według ustawionych programów (cyklów pracy) załączania/rozłączania  
              (czerwona dioda zapala się jeżeli jest stan załączenia) 
OFF – tryb pracy stale rozłączony (nie świeci się czerwona dioda) 
 

Kasowanie wszystkich ustawień: 
Przycisk R służy do kasowania wszystkich ustawień programatora czasowego. Po jego 
wciśnięciu konieczne są ponowne ustawienia aktualnego czasu oraz programów (cyklów 
pracy) załączania/rozłączania. 

 
Zmiana trybu wyświetlania czasu (tryb 12/24 godzinny): 

1. W celu zmiany wyświetlania czasu z 12 na 24 godzinny i odwrotnie należy równocześnie 
przycisnąć przyciski C+ i       . 

2. W przypadku trybu 12 godzinnego na wyświetlaczu pojawi się komunikat: 
- AM przed południem 
- PM po południu 
 

Zmiana czasu letni/zimowy: 
1. W celu zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie należy równocześnie przycisnąć 

przyciski C+ i MANUAL 
2. Pojawienie się na wyświetlaczu napisu SUMMER oznacza wybór czasu letniego. 

 
 
 
 
Konserwacja 
- Zestaw przyłączeniowy ZP-03 EASY CONNECT nie wymaga specjalnej konserwacji. 
  Należy czyścic go suchą szmatką. 
- Nie wolno zwilżać ani zanurzać ZP-03 w wodzie ani żadnych innych płynach. 
 
Jak postąpić, gdy wystąpi usterka? 

Jeżeli wystąpią drobne zakłócenia w działaniu ogrzewacza prosimy zwrócić uwagę na wskazówki 
zawarte w tej instrukcji. Jeśli nie da się ustalić przyczyny nieprawidłowego działania, prosimy wezwać 
właściwego instalatora. Prosimy przy tym opisać możliwie dokładnie rodzaj usterki i podać znajdujący 
się na tabliczce znamionowej numer seryjny urządzenia. Urządzenia elektryczne mogą być 
naprawiane tylko przez upoważnionego instalatora mającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi tego 
typu ogrzewacza, gdyż niefachowe naprawy mogą spowodować znaczne szkody oraz unieważnić 
gwarancję.  

Jak samemu usunąć drobne usterki? 
Jeżeli wystąpią jakieś zakłócenia w działaniu ogrzewacza, to przyczyną jest najczęściej jakaś 
drobnostka. Zanim zostanie wezwany instalator, prosimy spróbować usunąć usterki we własnym 
zakresie w oparciu o poniższe wskazówki.  
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3. Podłączenie zestawu przyłączającego ZP-03 do ogrzewacza akumulacyjnego. 
Zestawy przyłączeniowe ZP-03 mogą być podłączone do wszystkich typów ogrzewaczy 
akumulacyjnych INPROEL AURA. 
 
Aby podłączyć zestaw ZP-03 do pieca akumulacyjnego, należy się zapoznać z poniższymi 
schematami: 

 

  

Rys.5
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Uruchomienie ogrzewacza 
Po zakończeniu prac montażowych i przyłączeniowych, należy sprawdzić działanie ogrzewacza 
akumulacyjnego z podłączonym zestawem przyłączeniowym ZP-03 EASY CONNECT, oraz wykonać 
pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Naprawy ogrzewaczy akumulacyjnych oraz urządzeń towarzyszących mogą być przeprowadzane 
tylko przez uprawnione osoby. Naprawy niefachowe mogą stać się przyczyną poważnego zagrożenia 
dla użytkownika oraz być przyczyną unieważnienia gwarancji.  

 
Wskazówka dotycząca usuwania odpadów 
Urządzenia nie wolno wyrzucać z ogólnymi odpadami z gospodarstw domowych. 
 
Dane techniczne ZP-03 EASY CONNECT: 
 
Napięcie zasilania…………………………………………………………...~230V/ 50Hz 
Maksymalne obciążenie rezystancyjne na każdej fazie….……………...12A/ 2500W 
Temperatura pracy…………………………………………………………..-10°C do +40°C 
Maksymalna ilość programów (cyklów pracy) załączeń/rozłączeń …....8 programów 
Minimalny odstęp między załączeniem a rozłączeniem………………...1 minuta 
Dokładność…………………………………………………………………...+/- minuta/miesiąc 
Podtrzymanie bateria Ni-Mh 1,2V………………………..………………...około 100 godzin 
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Warunki gwarancji, 

11.1. Firma INPROEL gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie trzech lat od daty sprzedaży w przypadku 
wykonania montażu przez autoryzowanego instalatora oraz w okresie jednego roku w przypadku montażu 
przez instalatora o właściwych kwalifikacjach zawodowych, wykonanego zgodnie z instrukcją montażu. 

11.2. Montaż ogrzewacza i jego pierwsze uruchomienie musi być przeprowadzone przez instalatora o właściwych 
kwalifikacjach zawodowych, który przejmie odpowiedzialność za właściwe jego uruchomienie i potwierdzi 
montaż w karcie gwarancyjnej, 

11.3. Za naprawy gwarancyjne nie uznaje się czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzenia np. wymiana 
bezpieczników, włączenie ogranicznika temperatury itp. oraz błędy w instalacji zasilającej, 

11.4. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu, napraw, przeróbek przeprowadzonych przez osoby 
nieupoważnione oraz brak potwierdzenia karty gwarancyjnej powodują, utratę gwarancji, 

11.5. Gwarancji nie podlega sprzęt uszkodzony mechanicznie, lub uszkodzony w wyniku nieprzestrzegania powyższej 
instrukcji. 

11.6. Wszelkie awarie należy zgłaszać u wykonawcy, w punktach serwisowych lub bezpośrednio u producenta, 
11.7. Firma INPROEL nie ponosi odpowiedzialności za straty zewnętrzne wynikłe z działania urządzenia, 
11.8. Kartę gwarancyjną należy zachować w celach dowodowych, 

KARTA GWARANCYJNA 

 NAZWA SPRZĘTU: Zestaw przyłączeniowy 

 TYP, MODEL: ZP-03 EASY CONNECT 

 NR FABRYCZNY: 07/2011 

 DATA SPRZEDAŻY:..........................................................  

 PUNKT SPRZEDAŻY: .......................................................  

 POTWIERDZENIE MONTAŻU: .........................................  

 

                                                           Pieczątka i podpis 
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tel./fax 61 820-34-64 

                     88-100 Inowrocław 
                     ul. Św. Ducha 69-71 
                     tel./fax 52 357-32-68 

                             44-100 Gliwice 
                             ul. Okrzei 6B 
                             tel. 32 230-98-99 
                             fax 32 238-26-21 

www.inproel.com.pl                         

                     

               

NAPRAWA 1 
Zestaw przyłączeniowy ZP-03: 
 ...............................................................  
Nr fabr. ...................................................  
Wymieniona części  ................................  
 ...............................................................  
Data sprzedaży  ......................................  
Pieczątka sklepu  ....................................  
 
 

NAPRAWA 2 
Zestaw przyłączeniowy ZP-03: 
 ................................................................  
Nr fabr. ....................................................  
Wymieniona części  ................................  
 ................................................................  
Data sprzedaży  ......................................  
Pieczątka sklepu  ....................................  
 

NAPRAWA 3 
Zestaw przyłączeniowy ZP-03: 
 ................................................................  
Nr fabr. ....................................................  
Wymieniona części  ................................  
 ................................................................  
Data sprzedaży  ......................................  
Pieczątka sklepu  ....................................  
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Szablon montażowy: 
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