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Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - Bezprzewodowy programowalny termostat pokojowy 

User manual and warranty card – Wireless programmable room thermostat  

SAS908XWHB-7-RF (SL1) 
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Objaśnienie symboli / Explanation of symbols 

 

Opakowania z papieru i tworzyw sztucznych, urządzenia elektryczne po użyciu należy dostarczyć do 
przeznaczonych do tego celu pojemników na surowce wtórne 

Paper, paper and plastic packaging, electrical appliances should be delivered to dedicated recycling boxes after use 

 

Urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane to takie, które zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie 
wymaga bezpiecznego połączenia z ziemią elektryczną (uziemieniem). 

A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not 
require a safety connection to electrical earth (ground). 

 

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. 

Device is intended for indoor use only. 

 

Dla produktu wystawiana jest deklaracja zgodności 

 

Zgodnie z dyrektywą RoHS 

A declaration of conformity is issued for the product In accordance with the RoHS Directive 

 

Oznacza to, że produkt można dotknąć ręką, a przedmioty o średnicy 12,5 mm lub większej nie mogą dostać się do 
środka i uszkodzić go oraz że produkt jest chroniony przed pionowo spadającymi kroplami wody. 

It means that you can touch the product with your hand so that items of diameter 12.5 mm or more can not come in 
and damage it and that the product is protected against vertically falling water droplets 

 

 

PL | Bardzo ważne jest, aby przeczytać całą instrukcję obsługi. 

ENG | It's very important to read the whole user manual. 
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Domyślny harmonogram ogrzewania / Default heating schedule    6 PROG. 

      
t temp t temp t temp t temp t temp t temp 

6:00 20°C 8:00 16°C 11:00 20°C 14:00 16°C 18:00 20°C 22:00 16°00 

 

Domyślny harmonogram ogrzewania / Default heating schedule    4 PROG. 

    
6:00 19.5°C 8:00 16°C 18:00 20°C 22:00 16°00 

 

Twoja tabela / Your table 
Dan 

 
Day 

      
Čas T °C Čas T °C Čas T °C Čas T °C Čas T °C Čas T °C 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             
Kopiowanie treści bez zgody Wentor jest zabronione! Copying of this user manual without permission of Wentor is prohibited! 
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PL | Podręcznik użytkownika 
Bezprzewodowy termostat SAS908XWHB-7-RF (SL1)  

Obok termostatu znajduje się osobny odbiornik (jednostka przełączająca) Saswell SAS2010DE, z którym odbywa się 

komunikacja bezprzewodowa (868MHz). Oba urządzenia wchodzą w skład pakietu sprzedażowego SAS908XWHB-7-

RF (SL1). Odbiornik zarządza funkcją połączenia i przełączania systemu, a termostat umożliwia kontrolę i ustawienie 

temperatury. System zapewnia bezprzewodowe, proste i wygodne korzystanie z systemu grzewczego. System 

umożliwia również ustawienie programu harmonogramu ogrzewania na 7, 5 + 2, 5 + 1 + 1 dni oraz 4 oz. 6 przełączeń 

na dobę. System SAS908XWHB-7-RF (SL1) może być również stosowany z kombinacją siłowników termicznych ON / 

OFF. Zestaw przeznaczony jest do użytku wewnętrznego. Urządzenie jest typu "klasa 2". Jako funkcje dodatkowe 

termostat posiada opcję blokady klawiatury za pomocą ustawionego przez użytkownika 4 cyfrowego kodu oraz 

automatyczną detekcję otwartego okna, która zatrzymuje ogrzewanie, aby zapobiec stratom energii oraz opcję 

ustawienia częstotliwości odświeżania temperatury termostatów w sekundach. Instrukcja obsługi i konserwacji jest 

częścią ogólnych warunków sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany szczegółów, technologii i wydajności. 

Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną fakturą. Dopuszczamy możliwość wystąpienia błędów w tekście. 

Gwarancja i oświadczenie gwarancyjne znajdują się na końcu niniejszej instrukcji. 

Ochrona środowiska 

Nie umieszczaj produktów elektronicznych i baterii po zakończeniu ich eksploatacji w zmieszanych 

odpadach komunalnych, korzystaj z punktów zbiórki odpadów segregowanych. Dzięki prawidłowemu 

usunięciu produktu zapobiegniesz negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska. Recykling 

materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Więcej informacji na temat recyklingu tego 
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produktu oferują Państwu jednostki administracyjne, organizacje zajmujące się przetwarzaniem odpadów komunalnych 

lub punkt sprzedaży, w którym zakupili Państwo produkt. 

Ważne wskazówki przed pierwszym użyciem, montażem i konserwacją 
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi nie tylko termostatu, ale również urządzenia 
grzewczego (pompa ciepła itp.) - Przed montażem termostatu należy wyłączyć zasilanie! - Zalecamy, aby instalacja 
została wykonana przez wykwalifikowanego elektryka - Obwód elektryczny musi być zabezpieczony bezpiecznikiem, 
który nie przekracza obciążenia prądowego okablowania (max 16 A) - Przed instalacją należy zapoznać się ze 
wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa - Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
skrajnego zimna, wilgoci i nagłych zmian temperatury. Zmniejszyłoby to dokładność pomiaru temperatury - Nie należy 
umieszczać produktu w miejscach podatnych na wibracje i wstrząsy - może to spowodować uszkodzenie - Nie należy 
narażać produktu na nadmierne ciśnienie, wstrząsy, kurz, wysokie temperatury lub wilgoć, ponieważ mogą one 
spowodować uszkodzenie jednej z funkcji produktu, krótszą wytrzymałość energetyczną, uszkodzenie baterii oraz 
deformację części plastikowych. - Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci, kapiącej lub pryskającej 
wody. - Nie umieszczać na produkcie żadnych źródeł ognia, na przykład świec zapłonowych itp. - Nie umieszczać 
produktu w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza. - Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów 
wentylacyjnych. - Nie należy ingerować w wewnętrzne okablowanie elektryczne produktu. Może ono ulec uszkodzeniu i 
tym samym zakończyć gwarancję. Produkt może być naprawiany wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę. - Do 
czyszczenia należy używać umiarkowanie zwilżonej szmatki. Nie używaj roztworów ani środków czyszczących - mogą 
uszkodzić plastikowe części i przewody elektryczne - Nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach. - Nie naprawiaj 
go samodzielnie, jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy. Oddaj go do naprawy w punkcie, w którym go kupiłeś - 
Produkt nie powinien być używany przez osobę (w tym dzieci) przez niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną lub 
umysłową lub brak doświadczenia i wiedzy utrudniający bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeśli nie jest ona 
kontrolowana lub jeśli nie została poinformowana przez osobę odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo o sposobie 
korzystania z urządzenia - Kontrola dzieci jest konieczna, aby zapewnić, że nie będą się one bawić urządzeniem. 
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Dla produktu została wystawiona deklaracja zgodności. Ta i inna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej 
www.sen-controls.eu i jej podstronach np. https://en.sen-controls.eu w zakładce LEGAL lub na żądanie poprzez e-mail 
info@sen-controls.eu. Producentem tego produktu jest SASWELL CONTROLS (HONGKONG) LTD. 3/F Building A, East 
8th Region, Shangxue Industry & Science Park, Buji town, ShenzhenCity, Guangdong, China. Dystrybutor i serwis w UE 
dla Saswell to Sen Controls d.o.o., Belokranjska cesta 29, 8340 Črnomelj, Słowenia.  
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Cechy 
• Przenośność termostatu pokojowego i 

niezależność od połączeń kablowych 

• Łączność między nadajnikiem a odbiornikiem za 
pomocą bezprzewodowej częstotliwości radiowej 
RF w zasięgu do 100 metrów 

• Duży wyświetlacz LCD 

• Jednoczesne wyświetlanie aktualnej temperatury 
pomieszczenia i ustawionej temperatury 
ogrzewania 

• Zachowanie harmonogramu i ustawień programów 
pomimo utraty zasilania 

• Wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza lub 
Fahrenheita 

• Tryby urlopu, tymczasowego wstrzymania i stałego 
wstrzymania dla oszczędności energii lub 
większego komfortu 

• Planowanie programu dla każdego dnia (7 dni) lub 
oddzielnych dni roboczych (5 dni) i weekendów (2 
dni), z czterema lub sześcioma różnymi 
ustawieniami czasu i temperatury 

• Kalibracja temperatury 

• Ostrzeżenie o wymianie baterii 

• Automatyczna ochrona przed zamarzaniem 

Specyfikacje 
 

Zasilanie Termostat: 2x baterie AA (LR6) 
1,5V (w zestawie);  
Odbiornik: 100-240V, 50-60Hz 

Styki na 
odbiorniku 

Beznapięciowy (3A; COM, NC, NO) 
Styk mocy (16A; L1, N1) 

Połączenie Częstotliwość radiowa, 868 MHz 
(FSK) 

Zakres odczytu 
temperatury 

pokojowej 

5°C ~ 35°C (dokładność 0.1°C) 
 

Zakres nastawy 
temperatury 

pomieszczenia 

5°C ~ 35°C  
(skok 0.5°C) 

Temperatura 

otoczenia 

0°C ~ 50°C, wilgotność do 90% 

 
  

Temperatura 
transportu lub 

magazynu 

-10°C ~ +65°C, wilgotność do 
90% 

Wymiary 115 x 90 x 32mm 
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• Możliwość ręcznego / wymuszonego włączania 
pracy wyjścia grzewczego (np. pompy) 

• Opcja blokady klawiatury z kodem 

• Automatyczna funkcja wykrywania "otwartego 
okna" 

Szybki start i wskazówki 
Zmiana temperatury, programowanie harmonogramów ogrzewania (o której godzinie rozpocznie się program) oraz 

wszystkie potwierdzenia odbywają się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku P, gdy wartość miga. Zmiana wartości, gdy 

migają, odbywa się za pomocą przycisków  (zmniejszenie wartości) lub  (zwiększenie wartości) i ponownie 

potwierdzić wartości krótkim naciśnięciem przycisku P. Aby wyjść z każdej edycji wystarczy krótko nacisnąć przycisk R. 

Wszystkie wartości, ustawienia zostaną zapisane. Również jeśli edytujesz ustawienia lub konfigurujesz urządzenie i nie 

naciśniesz żadnego przycisku przez 20 sekund, urządzenie wyjdzie z bieżącej edycji i zapisze swoje aktualne wartości. 
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Termostat - opisy przycisków 

Opis przycisku 

1. On / Ochrona przed mrozem / Off (stand by) 

2. Ustawianie zegara 

3. Ustawianie programów (krótkie naciśnięcie / Hold, stała temperatura (długie naciśnięcie) 

4. Potwierdź / Wyjdź 

5. Przycisk reset 

6. W górę; Zwiększenie wartości 

7. W dół; Zmniejszenie wartości 
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Opis wyświetlacza 

1. Data, dzień 

2. Godzina 

3. Aktualnie wybrane ustawienie 

4. Ogrzewanie 

5. Działanie (Wyłączone lub jeśli 

włączone, symbol słońca będzie się 

świecił) 

6. "Wykrywanie otwartych okien" jest 

aktywne 

7. Tryb sterowania 

8. Tryb programu 

9. Praca w trybie ogrzewania (włącza 

się tylko wtedy, gdy pomieszczenie 

jest aktualnie ogrzewane) 

10. Jednostka temperatury 

11. Tryb pracy (program, wstrzymanie) 

12. Ostrzeżenie o wymianie baterii 

13. Aktualnie ustawiona temperatura ogrzewania 

14. Blokada klawiatury 

15. Aktualna temperatura w pomieszczeniu 
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Instalacja 

Instalacja baterii 

Najpierw należy zdjąć tylną pokrywę z jednostki pokojowej. 

Zrób to ostrożnie pociągając pokrywę od góry i od dołu i 

wyciągnij ją na zewnątrz. Następnie włóż dwie baterie AA 

(LR6) 1,5V o prawidłowej polaryzacji. Po założeniu tylnej 

pokrywy urządzenia. 

Montaż urządzenia pokojowego 

Termostat można umieścić na ścianie w wybranym 

pomieszczeniu lub na dołączonym uchwycie, dzięki 

któremu można mieć urządzenie w dowolnym miejscu 

w pomieszczeniu.  

 

Wykonaj montaż na ścianie, zdejmując tylną pokrywę 

i zaznaczając miejsca, w których będziesz wiercił 

otwory pod nią. Następnie przykręć pokrywę w 

wyznaczonym, zaznaczonym miejscu i "zamocuj" 

jednostkę pokojową. Umieść termostat w miejscu, w 

którym nie jest on bezpośrednio narażony na 

działanie źródła ciepła lub promieni słonecznych (przykład na zdjęciu). 
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Odbiornik nie powinien być montowany bezpośrednio na metalowej 

powierzchni.  

W przypadku korzystania z uchwytu wystarczy wsunąć urządzenie 

do uchwytu.. 
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Doradztwo w zakresie instalacji termostatu i jego położenia w pomieszczeniu 
W każdym przypadku instalacji termostatu (na ścianie lub przenośnie), należy uważać, aby nie umieścić go 

w pobliżu źródeł gorącego lub zimnego powietrza, bezpośredniego światła słonecznego, przeciągu lub innych 

rodzajów wpływów temperatury. Upewnij się również, że termostat jest umieszczony co najmniej 30cm od 

części metalowych i 1 metr od innych urządzeń elektrycznych. Jeśli montujesz termostat na ścianie, 

najbardziej optymalna wysokość montażu to 150cm i co najmniej 20cm od drzwi, okien, szafek i podobnych przedmiotów. 

Ponadto, zamontuj termostat na wewnętrznej ścianie domu. 

Jeśli nie przestrzegasz tych zaleceń, może się zdarzyć, że termostat nie będzie działał prawidłowo. Z powodu 

zakłóceń sygnału (źródła elektryczne, części metalowe, ...) lub z powodu nieprawidłowego odczytu temperatury 

(przeciągi, słońce, zimny lub gorący punkt, ...). 
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Rozwiązywanie problemów, błędy 
Krótki opis możliwych błędów, które urządzenie może pokazać na wyświetlaczu: 

Błąd widoczny na wyświetlaczu Description 

Przekreślona bateria  
Złe baterie - wymaga jak najszybszej wymiany baterii. 

roomERR Uszkodzenie czujnika termostatu. 

Brak wyświetlacza lub wyświetlacz działa 
nieprawidłowo 

Chwilowa usterka wyświetlacza. Delikatnie nacisnąć przycisk 
resetowania. 

Nie można odblokować termostatu, 
zapomniałem kodu 

Wyjmij baterie z termostatu na dłuższy czas (60 min +) lub naciśnij 
przycisk reset za pomocą spinacza lub jakiegoś cienkiego 
przedmiotu. Termostat zostanie ponownie uruchomiony 
odblokowany. Przejdź do ustawień i ustaw żądany kod. 

Zmieniłem ustawienia i teraz termostat 
nie działa tak jak powinien. Chcę 
przywrócić je do ustawień fabrycznych. 

Przejdź do menu ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przycisk R. przez 3 
sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis "def". Ustawienia zostaną 
przywrócone do wartości fabrycznych. 

Er2 Błąd w połączeniu z odbiornikiem. Sprawdź połączenie. Sprawdź, czy 
odbiornik jest włączony i czy urządzenia są w zasięgu. Powtórzyć 
parowanie z odbiornikiem. 

 

 Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas i nie ma potrzeby ogrzewania, wyjmij baterie, aby 

zapobiec wyciekowi baterii i wydłużyć jej żywotność. 
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Podstawowe ustawienia termostatu 

Ustawianie zegara 

Naciśnięcie przycisku   wchodzi w tryb ustawiania zegara i dnia. W trybie edycji będzie migać aktualna pozycja 

ustawienia. Najpierw ustawiasz godzinę - godziny i minuty. Możesz zmienić wartość naciskając  lub  przyciski.  

Po zakończeniu ustawiania godziny, naciśnij  i będziesz kontynuował ustawianie bieżącego dnia. Ponownie 

zmieniasz wartość naciskając  lub  przyciski. Po zakończeniu ustawiania wartości czasu/daty, naciśnij R aby wyjść 

i zapisać. 

Programowanie trybów i harmonogramów ogrzewania 

Krótkie naciśnięcie przycisku P powoduje wejście do programowania trybu ogrzewania. Dla każdego programu i 

harmonogramu można zajrzeć do tabel domyślnych na następnych stronach. 

Gdy jesteś w trybie edycji, możesz użyć przycisku P do przełączania między ustawieniami (dni, zegara, temperatury i 

timera) oraz przycisków  lub  do zmiany żądanych wartości (gdy wybrana wartość miga). 

Możemy wybrać ustawienia dla 7, 5 + 2, 5 + 1 + 1 dni oraz 4 lub 6 wyłączników czasowych. Jako domyślne ustawienie 

harmonogramu programu ustawiony jest program 7-dniowy z 6 programami czasowymi. W celu zmiany tych wartości 

należy zapoznać się z ustawieniami zaawansowanymi. 

Jeśli nie będziesz zmieniać żadnego z harmonogramów, ustawienia domyślne pozostaną. Dla odniesienia, sprawdź 

tabele na następnych stronach 

Jeśli nie jesteś zadowolony z dokonanych ustawień, zawsze możesz przywrócić je do ustawień fabrycznych, 

przytrzymując przycisk R przez 3 sekundy. Wszystkie zmiany dokonane w harmonogramach zostaną utracone i 

ustawione jako fabryczne! Na wyświetlaczu pojawi się dEF. 
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Podczas edycji, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez około 15 sekund, urządzenie zapisze wszystkie 

wprowadzone do tego czasu zmiany. Do edycji można powrócić wykonując tę samą procedurę.  

Przykład ustawienia domyślnego harmonogramu 7-dniowego z 6 przełącznikami. W celach referencyjnych należy 

korzystać z tabel zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji. Wejdź w tryb edycji, naciskając krótko przycisk P. 

 

1. Dzień miga, a następnie naciśnij  lub , aby wybrać dzień, który chcesz edytować. Potwierdź wybór, naciskając 

krótko przycisk P. 

2. Teraz miga godzina. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądany czas, aby rozpocząć program czasowy. Potwierdź 

wybór, krótko naciskając przycisk P. 

3. Teraz miga temperatura. Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać żądaną temperaturę programu czasowego. 

Potwierdzić wybór, krótko naciskając przycisk P. 

4. Teraz zakończyłeś edycję pierwszego z sześciu programów czasowych dla wybranego dnia, zegar miga i rozpoczyna 

się edycja kolejnego programu czasowego (przełącznika). Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku R można zakończyć 

edycję programu / harmonogramu lub kontynuować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku P edycję kolejnego programu 

czasowego, wykonując te same kroki od 2-4. Po zakończeniu szóstego programu czasowego przechodzimy do edycji 

kolejnego dnia po wykonaniu tych samych kroków 2-4. 

Po zakończeniu edycji programów grzewczych wystarczy potwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku R. Jeżeli w ciągu 

30 sekund nie dokona się żadnych zmian, wszystkie ustawienia zostaną zapisane. 
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Zaawansowane ustawienia termostatu 
 

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień termostatu, należy wyłączyć urządzenie, krótko naciskając 

przycisk . Urządzenie musi być wyłączone lub w stanie czuwania. Następnie należy długo nacisnąć przycisk P (3 

sekundy) i wejść w ustawienia zaawansowane.  

Wartości można zmieniać za pomocą przycisków  lub . Naciśnij przycisk P, aby poruszać się po menu i zapisz 

ustawienia za pomocą przycisku R (wyjdź z ustawień). 

 

Objaśnienie ustawień: 

Krok Nazwa 
ustawienia 
(wartość 

domyślna) 

Opcja zmiany Opis 

1 CL (0) -4 do +4 Korekta wskazania temperatury 

2 AH (35.0) 20 – 35 (v °C)  Maksymalna moc, temperatura pracy 

3 AL (5.0) 5 – 20 (v °C) Najniższa moc, temperatura pracy 

4 FC (C) C / F Wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita 

5 bL (05) 00 / 05 / 15 Czas trwania podświetlenia w sekundach 

 
6 

 
db (0.5) 

 
0.2 – 5.0 

Zakres temperatur: różnica temperatur pomiędzy włączeniem i 
wyłączeniem. Jeśli na przykład temperatura na systemie jest ustawiona 
na 22 ° C i zakres na 0,5 ° C, system grzewczy zaczyna działać, jeśli 
temperatura w pomieszczeniu spadnie do 21,5 ° C i wyłącza się, gdy 
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temperatura osiągnie 22,5 ° C. Mniejsza ustawiona histereza może 

wpłynąć na żywotność termostatu i podłączonych urządzeń! 

7 P51 (7) 0 / 2 / 3 / 7 Opcja programowania 
7: Osobne ustawienie dla każdego dnia  
3: 5 dni + 1 + 1  
2: 5 dni + 2 weekendy 0: programy wyłączone 

8 P52 (6) 4 / 6 Ilość programów czasowych: 
W jednym dniu możemy mieć 4 lub 6 różnych reżimów godzinowych i 
temperaturowych. (patrz tabele poniżej) 

9 OC(24) 12 / 24 Wyświetlanie zegara 24-godzinnego lub 12-godzinnego 

10 ES (OFF) On / Off Inteligentna Adaptacja, Regulacja - Jeśli masz włączoną tę funkcję, 
termostat zacznie grzać i funkcjonować przed włączeniem kolejnego 
programu grzewczego i będzie starał się doprowadzić do żądanej 
temperatury w sposób jak najbardziej komfortowy. Jeśli ta funkcja jest 
włączona, urządzenie stale uczy się i dostosowuje, i oblicza, o ile 
wcześniej musi zacząć z ogrzewaniem. Odbywa się to za pomocą 
algorytmu uczącego się. 

11 Ad (30) 5 – 90 Ustawienie częstotliwości odświeżania temperatury pomieszczenia 
w sekundach. Tutaj można ustawić, jak szybko czujnik będzie 
odświeżał wskazanie temperatury pokojowej. Szybsze jest 
dokładniejsze, ale ma więcej wahań. Więcej sekund równa się bardziej 
stabilnej pracy i komfortowi w pomieszczeniu. 

12 Cod (0000) 0000-9999 Ustawienie kodu odblokowania klawiatury. Przyciskiem P można 
przejść do ustawienia różnych pozycji kodu. 
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Tryby dodatkowe 
Czasowa zmiana temperatury (Temporary hold) 

Urządzenie ma możliwość czasowej zmiany temperatury za pomocą opcji "temporary hold". 

Opcja ta jest po prostu aktywowana poprzez ręczną zmianę temperatury za pomocą przycisków  lub . Jeśli opcja 

jest aktywna, na ekranie pojawia się napis "TEMPORARY HOLD" (patrz opis wyświetlacza, nr 11). Temperatura 

zadana pozostaje aktywna do czasu zmiany harmonogramu programu. Przyciskiem R można również anulować 

aktywowaną opcję. 

Stała zmiana temperatury (Permanent hold)  

Urządzenie posiada możliwość stałej zmiany temperatury z opcją "permanent hold". Opcja ta pozwala na utrzymanie 

stałej temperatury każdego dnia i godziny tygodnia, niezależnie od ustawień programu, gdyż je unieważnia. 

Opcja ta jest po prostu aktywowana poprzez dłuższe (5 sekund) naciśnięcie klawisza P. Jeśli opcja jest aktywna, na 

ekranie pojawia się napis "PERMANENT HOLD" (patrz opis wyświetlacza, nr 11). Ustawić żądaną temperaturę za 

pomocą przycisków  lub . Opcja "permanent hold" pozostaje aktywna do momentu jej anulowania poprzez krótkie 

naciśnięcie przycisku P lub R.  
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Funkcja blokady i odblokowania kluczem z kodem 

Funkcja ta pozwala na zablokowanie termostatu, a po włączeniu tej funkcji wszelkie zmiany ustawień są zablokowane. 

Aktywuj funkcję przytrzymując jednocześnie przez trzy sekundy przyciski  i . Po włączeniu funkcji wyświetlany jest 

symbol blokady (patrz opis wyświetlacza - 14).  

Funkcję można wyłączyć (odblokować termostat) ponownie przytrzymując przez 3 sekundy przyciski  i , a 

następnie wprowadzić kod odblokowujący, który ustawiłeś w ustawieniach termostatu (domyślnie 0000). Aby ustawić 

kolejny kod, naciśnij klawisz P. Zmień numer za pomocą  i . Zatwierdź kod klawiszem R. Kod można zmienić w 

zaawansowanych ustawieniach termostatu. Symbol blokady znika na ekranie. Symbol blokady znika na ekranie. 

 

Funkcja automatycznego wykrywania otwartego okna 

Termostat posiada automatycznie włączoną funkcję wykrywania, czy w pobliżu znajduje się otwarte okno. 

Funkcja włącza się, gdy temperatura w pomieszczeniu nagle spadnie o 1,5°C lub więcej w ciągu ostatnich 3 minut i 

wtedy termostat wyłącza ogrzewanie, aby zapobiec niepotrzebnym stratom energii.  

Funkcja wyłącza się, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie lub po 30 minutach od aktywacji funkcji lub gdy 

użytkownik naciśnie któryś z przycisków termostatu. Termostat powraca wtedy do poprzedniego trybu pracy.  

Gdy funkcja jest włączona, na ekranie pojawia się symbol (opis wyświetlacza 6) 

 

Inteligentna regulacja 

Termostat ma możliwość włączenia funkcji inteligentnej regulacji, dzięki której algorytm termostatu uczy się ostatnich 7 

dni ogrzewania i przewiduje, po jakim czasie należy rozpocząć ogrzewanie, aby osiągnąć żądaną temperaturę zadaną. 
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Połączenie termostatu z odbiornikiem, test łączności 

Jednostki nadajnika (termostat lub jednostka pokojowa) i odbiornika są domyślnie połączone (sparowane). 
Jeśli nie, wykonaj poniższą procedurę:  
 
1. Przeczytaj instrukcje odbiornika dotyczące podłączania lub łączenia. kojarzenia. (Szybkie podsumowanie: Naciśnij 
przycisk, aby wyłączyć odbiornik, tak aby czerwona dioda LED już się nie świeciła. Następnie przytrzymaj przycisk 
przez 3 sekundy, aby włączyć żółtą diodę LED. Zwolnij przycisk)  
2. Wyłączyć termostat tak, aby na ekranie wyświetlił się napis off. Teraz przytrzymaj przycisk R przez około 3 sekundy. 
"- -" powinno pojawić się na ekranie. Termostat jest gotowy do sparowania.  
3. Urządzenia powinny być teraz sparowane. "1" powinno pojawić się na ekranie.  
 
Proces jest zakończony. Włącz oba urządzenia! Teraz przetestuj komunikację poprzez podnoszenie i obniżanie 
temperatury ogrzewania na termostacie - odbiornik powinien potwierdzić komunikację poprzez krótkie miganie żółtego 
wskaźnika i włączenie lub wyłączenie. wyłączenie ogrzewania. 
 
Jeśli proces się nie powiódł, powtórz go od początku lub uzyskaj pomoc na naszej stronie internetowej, kanale youtube 
lub skontaktuj się z nami pod adresem help@sen-controls.eu. 
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 Bezprzewodowy odbiornik | Wireless receiver 

SASWELL SAS2010DE 

 

  

Podręcznik użytkownika 

User manual 
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OBRAZY REFERENCYJNE | REFERENCE IMAGES 
 

 

 

   

1 

PL Otwór obudowy odbiornika Śruba 
EN Receiver housing opening Bolt 

2 

 

Przycisk do sterowania odbiornikiem (włączanie/wyłączanie, 
parowanie, wymuszanie wyjścia) 

Button for  controlling the receiver (on / off, pairing, forced output) 

3 LED A 

Czerwony (włączony, normalna praca), zielony (ogranicznik 
temperatury) 

Red (on, normal operation), Green (temperature limiter) 

4 LED B 

Zielona (styk wyjścia jest włączony. Ogrzewanie jest włączone) 

Green (output contact is on. Heating is turned on) 

5 LED C 

Żółty (komunikacja, tryb parowania) 

Yellow (communication, pairing mode) 
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PL | Podręcznik użytkownika 

Bezprzewodowy odbiornik SAS2010DE jest główną cyfrową jednostką przełączającą, która komunikuje się z 

termostatami Saswell za pomocą bezprzewodowej częstotliwości radiowej i zarządza jednostkami grzewczymi (kotły, 

pompy, ...) i innymi urządzeniami. Odbiornik jest częścią pakietu. 

Cechy 
• Wskaźniki LED do wyświetlania 

• Stopień ochrony IP21 

Specyfikacje 
• Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz 

• Styki przełączające: styk woltowy (zasilający) Imax 16A (L1, N1) i beznapięciowy 3A (COM,NC,NO) 

• Komunikacja: Bezprzewodowa, RF, częstotliwość 868MHz (FSK), zasięg do 100m 

• Temperatura otoczenia 0°C ~50°C, wilgotność 90% 

• Temperatura magazynowa -10°C ~ +60°C, wilgotność 90% 

• Wymiary 113 x 83 x 30mm 

Opis odbiornika i jego funkcji 
Wykorzystaj pierwsze strony tej instrukcji jako punkt odniesienia (zdjęcia, schematy, ...) 
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Opis przycisku, włączanie i wyłączanie odbiornika 

Urządzenie posiada tylko jeden przycisk i tym przyciskiem sterujemy wszystkimi funkcjami urządzenia. Podstawową 

funkcją przycisku jest oczywiście włączanie i wyłączanie urządzenia. Można to zrobić poprzez krótkie naciśnięcie 

przycisku. Jeśli odbiornik jest podłączony do źródła zasilania, a odbiornik jest wyłączony, żadna z diod LED nie 

powinna się świecić. Gdy odbiornik jest włączony, dioda A zawsze się świeci. 

Potrzeba ciepła, funkcja urządzenia 

Gdy termostat wydaje polecenie ogrzewania, wskaźnik LED B termostatu zapala się. Gdy nie ma już potrzeby 

ogrzewania, wskaźnik LED B gaśnie. 

 

Komunikacja między urządzeniami, TEST połączenia  

Kiedy termostat komunikuje się z odbiornikiem lub odwrotnie, dioda LED C mruga dwa razy. Jest to również sposób na 

sprawdzenie, czy komunikacja między urządzeniami działa, ponieważ na przykład, jeśli zwiększysz lub zmniejszysz 

temperaturę na termostacie, odbiornik powinien potwierdzić polecenie poprzez mruganie wskaźnika LED, zgodnie z 

opisem. 

 

Tryb wymuszonego wyjścia 

Odbiornik posiada opcję ręcznego włączenia trybu wymuszonego wyjścia, który wymusza, aby wyjście było zawsze 

włączone. Odbiornik ignoruje wtedy wszelkie komunikaty wydawane przez termostat, a tryb ten jest aktywny do 

momentu ręcznej dezaktywacji. Tryb ten jest przydatny, gdy termostat działa nieprawidłowo i trzeba uruchomić 

ogrzewanie lub w innej sytuacji. 

Tryb ten można aktywować, wyłączając najpierw termostat, aby nie świeciły się żadne wskaźniki LED. Teraz należy 

przytrzymać przycisk przez około 8 sekund. Dioda C zapali się po 3 sekundach, ale zignoruj to i przytrzymaj przycisk 



30 

 

do momentu, aż diody A i B będą jedynymi świecącymi na ZIELONO. Funkcja jest teraz włączona. Możesz wyłączyć 

ten tryb krótkim naciśnięciem przycisku. 
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Ustawienie limitu temperatury ogrzewania (elektryczne ogrzewanie podłogowe) 
Odbiornik posiada opcję ustawienia najwyższej temperatury grzania w przypadku korzystania z elektrycznego 
ogrzewania podłogowego. Tryb ten jest dostępny tylko w przypadku korzystania z zewnętrznego czujnika 
podłogowego podłączonego do odbiornika. Czujnik musi być typu NTC 100K. 
Aby włączyć ten tryb, należy zainstalować czujnik podłogowy i włączyć odbiornik, tak aby dioda A świeciła się (na 
czerwono). Teraz należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, a dioda A (czerwona) zgaśnie i zacznie migać na 
zielono. Teraz, naciskając przycisk, zmieniamy świecące wskaźniki LED, a tym samym ograniczenie temperatury.  
Jeżeli świecą się wskaźniki LED: 
- LED A i LED B (oba zielone) : ograniczenie temperatury będzie ustawione na 30°C 
- LED A (zielona) i LED C (żółta): ograniczenie temperatury zostanie ustawione na 40°C 
- LED A (zielona), LED B (zielona) i LED C (żółta): ograniczenie temperatury ustawia się na 55°C 
- migająca dioda A (zielona): ograniczenie temperatury nie jest ustawione. 
 
Aby wyjść i zapisać ustawienia, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. 
 

Łączenie (parowanie) termostatu i odbiornika 
Jeśli zakupiłeś odbiornik i termostat razem, to powinny być już sparowane. Postępuj zgodnie z tymi 
instrukcjami, jeśli tak nie jest lub jeśli musisz je ponownie sparować. 
Wyłącz odbiornik, tak aby żaden ze wskaźników LED nie świecił. Teraz przytrzymaj przycisk przez 3 
sekundy, tak aby dioda C (żółta) zapaliła się. Teraz odbiornik jest gotowy do parowania i czeka na 
termostat. 
Teraz postępuj zgodnie z instrukcją parowania w instrukcji obsługi termostatu. Kiedy parowanie 
zostanie zakończone, zazwyczaj termostat wyświetla "1", a wskaźnik LED C odbiornika miga 5 razy, a 
następnie wyłącza się.  
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Instalacja odbiornika i okablowanie elektryczne 
Dla odniesienia, użyj przedniej instrukcji startowej odbiornika. 

Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel. Przed instalacją należy zapoznać się 

ze wszystkimi instrukcjami obsługi i uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej 

instrukcji oraz instrukcjami innych urządzeń, które są podłączone do instalacji elektrycznej lub sieci. 

Należy również wyłączyć główne zasilanie. 

Montaż odbiornika 

Otwórz obudowę odbiornika odkręcając śrubę znajdującą się w górnej części obudowy. Teraz ostrożnie otwórz 

obudowę od strony frontowej. Zamontuj obudowę na ścianie za pomocą dołączonych wkrętów. Teraz wykonaj 

kompletne okablowanie elektryczne. Po podłączeniu wszystkich przewodów zamknij obudowę i załóż z powrotem 

górną śrubę na swoje miejsce. 

Wskazówka: Nie należy montować odbiornika na metalowej powierzchni, bardzo blisko metalowych przedmiotów i 

innych urządzeń elektrycznych, ponieważ mogą być zakłócenia w komunikacji bezprzewodowej pomiędzy 

odbiornikiem a termostatem. Również zasięg RF 100m jest określony teoretycznie, a w praktyce wpływa 

na to ogromna ilość czynników (od typu domu, innych urządzeń bezprzewodowych, urządzeń 

elektrycznych, ...) dlatego należy uważać, aby zamontować odbiornik w miejscu, w którym będzie mógł 

normalnie komunikować się z termostatem. W urządzeniach zastosowano najwyższej jakości elementy 

elektryczne, ale mimo to nie mamy wpływu na wszystkie czynniki.Electrical wiring 
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Wykonać podłączenie zgodnie z instrukcją urządzenia (piec, pompa, grzejnik, ...), które ma być podłączone do 

odbiornika lub jednostki przełączającej. Dostępne jest zasilanie i styk beznapięciowy. Przykładowy schemat pokazany 

jest na początku instrukcji odbiornika. 

PL | KARTA GWARANCYJNA, OŚWIADCZENIE 

Ostrzeżenie: treść niniejszej instrukcji może zostać zmieniona bez wcześniejszego ostrzeżenia - ze względu na 

ograniczone możliwości druku, przedstawione symbole mogą nieznacznie różnić się od symboli wyświetlanych na 

ekranie - treść niniejszej instrukcji nie może być powielana bez zgody producenta. 

Urządzenie może być swobodnie używane w UE. Wszystkie deklaracje zgodności (CE, RoHS) są swobodnie dostępne 

na stronie internetowej www.sen-controls.eu i jej podstronach np. https://en.sen-controls.eu lub innych. Dokumenty są 

również dostępne na podstronach produktów w zakładce "Dokumenty" lub "Prawne" lub na życzenie przez e-mail 

info@sen-controls.eu.  

1. Oświadczamy, że gwarantujemy właściwości i bezawaryjne działanie w okresie gwarancyjnym. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu i jest ważny przez 24 miesiące. 

3. Sen Controls d.o.o. gwarantuje kupującemu, że w okresie gwarancji usuniemy na własny koszt wszystkie wady 

urządzenia wynikające z fabrycznej wady materiału lub wykonania. 

4. Na czas naprawy okres gwarancji ulega wydłużeniu. 

5. Jeżeli urządzenie nie zostanie naprawione w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia awarii, poszkodowany może zażądać 

nowego urządzenia. 

6. Gwarancja ulega zakończeniu, jeżeli usterka powstała z powodu: - nieprofesjonalnego-nieautoryzowanego serwisu, 

- otwierania lub modyfikowania urządzenia bez udziału producentów, - nieprzestrzegania instrukcji obsługi.  

7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.   
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8. Producent zapewnia odpłatne naprawy, konserwację towaru, części zamienne i sprzęgła przez okres trzech lat po 

upływie okresu gwarancyjnego.  

9. Naturalne zużycie urządzenia jest wyłączone z gwarancji. To samo dotyczy uszkodzeń wynikających z 

niewłaściwego użytkowania lub przeciążenia. 

10. Ograniczona gwarancja obowiązuje na terytorium państw członkowskich UE oraz Republiki Serbii, Bośni i 

Hercegowiny. 

PL | KARTA GWARANCYJNA I INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO 

Właściciel powołuje się na roszczenia gwarancyjne poprzez zgłoszenie utraty wartości w autoryzowanym warsztacie, 

punkcie napraw, punkcie sprzedaży, w formie pisemnej lub ustnej. Kupujący ponosi odpowiedzialność, jeżeli przez 

spóźnione zgłoszenie spowoduje uszkodzenie urządzenia. Z chwilą upływu okresu gwarancyjnego wygasło prawo do 

dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Należy dołączyć zatwierdzoną kartę gwarancyjną z oryginałem faktury. 

Sen Controls d.o.o. zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, jeśli w tym okresie gwarancyjnym nie będzie 

ono funkcjonowało prawidłowo. 

Prosimy o dołączenie szczegółowego wyjaśnienia błędu urządzenia wraz z prawidłowo wypełnioną kartą 

gwarancyjną. 

Typ urządzenia Bezprzewodowy termostat 

Producent SASWELL 

Model SAS908XWHB-7-RF(SL1) 

Data zakupu  



35 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 
SPRZEDAJĄCEGO 

 

Dystrybutorem, importerem i serwisem dla UE jest Sen Controls d.o.o., Belokranjska cesta 29, 8340 Črnomelj, 

Słowenia,  

tel.: +386 40 299 299 www.sen-controls.eu | info@sen-controls.eu 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z naszymi produktami, skontaktuj się z nami na help@sen-controls.eu. 


