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FR – Sur le côté gauche de l’appareil. EN – On the left-side of the unit. RU – Эта 
информация отображена на левой стороне прибора. UK – Ця інформація відображена 
з лівого боку приладу. PL – Po lewej stronie. ET – Seadme vasakul küljel. CZ – Na levé 
straně přístroje. HU – A készülék bal oldalán. DE – Auf der linken Seite des Gerätes. SL – 
Na levi strani naprave. HR – Na lijevoj strani uređaja. BG – На лявата страна на уреда. 
EL – Στην αριστερή πλευρά της συσκευής. LT – Kairioji įrenginio pusė. МК– На левата 
страна од единицата. 

 

A 

FR – Normes, labels de qualité. EN – Standards, quality labels. RU – Стандарты, 
знаки качества. UK – Стандарти, знаки якості. PL – Nazwa handlowa. ET – 
Standardid, kvaliteedimärgised. CZ – Štitky kvality. HU – Kereskedelmi név. DE 
– Handelname. SL – Blagovno ime. HR – Trgovački naziv. BG – Търговско 
название. EL – Εμπορική ονομασία. LT – Standartai, kokybės etiketės. МК– 
Стандарди, ознаки за квалитет. 

B 

FR – Nom commercial. EN – Commercial name. RU – Коммерческое название. UK 
– Комерційна назва. PL – Nazwa handlowa. ET – Kaubanduslik nimi. CZ – 
Obchodní název. HU – Kereskedelmi név. DE – Handelname. SL – Blagovno ime. 
HR – Trgovački naziv. BG – Търговско название. EL – Εμπορική ονομασία. LT – 
Komercinis pavadinimas. МК – Комерцијално име. 

C 

FR – Référence commerciale. EN – Commercial reference. RU – Коммерческий 
код. UK – Комерційний код. PL – Kod komercyjny. ET – Kaubanduslik viide. CZ – 
Komerční kód. HU – Kereskedelmi kód. DE – Kommerzkode. SL – Komercialna 
koda. HR – Komercijalna šifra. BG – Търговски код. EL – Εμπορικός κωδικός. LT – 
Komercinė nuoroda. МК– Комерцијална референца. 

D 

FR – Référence de fabrication. EN – Manufacturing reference. RU – Код 
производителя. UK – Код виробника. PL – Kod producenta. ET – Tootja viide. CZ 
– Kód výrobce. HU – Gyártó kódja. DE – Kode des Herstellers. SL – Koda 
proizvajalca. HR – Kod proizvođača. BG – Код на производителя. EL – Κωδικός 
κατασκευαστή. LT – Gamintojo nuoroda. МК – Производствена референца. 

E 

FR – N de série. EN – Serial number. RU – Серийный номер. UK – Серійний 
номер. PL – Numer seryjny. ET – Seerianumber. CZ – Sériové číslo. HU – 
Sorozatszám. DE – Seriennummer. SL – Serijska številka. HR – Serijski broj. BG – 
Сериен номер. EL – Σειριακός αριθμός. LT – Serijos numeris. МК – Сериски број. 

F 

FR – N de constructeur. EN – Manufacturer number. RU – Номер производителя. 
UK – Номер виробника. PL – Numer producenta. ET – Tootja number. CZ – Číslo 
výrobce. HU – Cikkszám. DE – Nummer des Herstellers. SL – Številka proizvajalca. 
HR – Broj proizvođača. BG – Номер на производителя. EL – Αριθμός 
κατασκευαστή. LT – Gamyklinis numeris. МК – Број на производител. 



ELEKTRISKAIS KONVEKTORS
Šo produktu var izmantot tikai labi izolētās telpās vai neregulāri. LV

ELEKTRIKÜTTEKONVEKTOR
See toode on on mõeldud põhikütteks hästisoojustatud ruumides või ajutiseks
lisakütteks mujal.

Z



LV - Kur uzstādīt ierīci?
(Izmēri centimetros).

LV - tilpums 2 LV 1- tilpums

Kuhu seade paigaldada?

1t2 noost soon

Z

ZZ



paigaldada? LV - Kur neuzstādīt ierīci?
Seadet ei tohi

Z Nesprávná montáž konvektoru.





Seinale paigaldatav
seade

Z Pevná instalace (A, B - vrtací bod).
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Konvektory jsou určeny pro připojení na 220-230V / 50-60Hz

Konvektor je vybaven přívodním vodičem s vidlicí, v případě připojení do 
instalační krabice lze vidlici odstřihnout bez ztráty záruky. 
Instalační krabice může být umístěna i za konvektorem (neplatí při        
zapojení vidlicí do zásuvky).

Instalace musí umožňovat odpojení konvektoru ve všech pólech, s 
minimálním odstupem kontaktu 3 mm.
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CZ 
F125 S ELEKTRONICKÝM TERMOSTATEM 

Úvod 
Značka Atlantic založená v roce 1968 je známá jako specialista na topné systémy, teplotní komfort a technologie 

šetřící energii. Nový model F125, který jste zakoupili, zahrnuje 40 let zkušeností a inovací. Doufáme, že náš 

výrobek plně uspokojí vaše požadavky. 

Instalace 

Při instalaci zkontrolujte výrobní štítek výrobku a část ½ návodu: 

článek U0621980. 
Model CMG-PACK0/M lze instalovat v přenosné (mobilní) i pevné 

verzi. 
Modely CMG-PACK0 a CMG-PACK0/PR lze instalovat pouze v 
pevné verzi. 
PRVNÍ ZAPNUTÍ 

Spínač ZAP/VYP je umístěn 
na pravé straně (pod řídicí 
jednotkou). Tento spínač 
používejte pouze pro 
zastavení topení na dlouhou 
dobu (mimo topnou sezónu) 

 

Zapnutí zařízení 
Pro zapnutí zařízení nastavte 
tlačítko zap/vyp do polohy I. 
Při prvním zapnutí zařízení se 
zobrazí teplota režimu Komfort  

Vypnutí zařízení 
Pro vypnutí zařízení 
nastavte tlačítko zap/vyp 
do polohy O. 
Displej se vypne. 
Zařízení je vypnuto  

ŘÍDICÍ JEDNOTKA 

PROG         Časovač         
ECO         Nastavení                   

Komfort         
ZAP/VYP         

                  
          

Obrazovka 
(ukazatel) 

        

Ovládací tlačítka 
        
        
        
                
        
        

          
  Ukazatel topení   
    
POUŽITÍ 

Pro zapnutí zařízení stiskněte . Na obrazovce je zobrazen poslední použitý režim s aktuálním nastavením. Při 

prvním zapnutí je zařízení nastaveno na režim Komfort. Standardní nastavení teploty režimu Komfort je 19 °С. 

Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko  (déle než 5 sekund). 
REŽIMY TOPENÍ 
 

Piktogram Název Popis 

 
 Komfort

Pro volbu požadované komfortní teploty 

 ECO Úspora energie. Standardní nastavení teploty je o 3 °С nižší než teplota 
„Komfort“ 

 PROG Pro automatické přepínání mezi režimy „Komfort“ a „ECO“ 

 Časovač Pro nastavení časovače pro vypnutí zařízení 
Režim „Komfort“ - Stiskněte opakovaně tlačítko , až se rozsvítí ukazatel pod piktogramem . Na displeji se 
potom objeví poslední teplota nastavená pro režim „Komfort“. Pro změnu teploty použijte tlačítka  a  v 
rozsahu 7 °С, 12 °С a 28 °С. Po 5 sekundách nečinnosti je zvolená teplota automaticky zaznamenána a na 

displeji se potom objeví teplota prostředí. 

http://www.atlantic-comfort.com/


CZ 

 

Poznámka: Snížíte-li nastavení teploty „Komfort“ pod teplotu režimu „ECO“, klesne tato automaticky o 1 °С pod 

nové nastavení „Komfort“. 
Režim „ECO“ – Stiskněte opakovaně tlačítko , až se rozsvítí ukazatel pod piktogramem . Na displeji se 
potom objeví poslední teplota nastavená pro režim „ECO“. Pro změnu teploty použijte tlačítka  a  v rozsahu 
od 6 °С do teploty „Komfort“ - 1 °С. Po 5 sekundách nečinnosti je zvolená teplota automaticky zaznamenána a 

na displeji se potom objeví teplota prostředí. 
Režim „PROG“ – Stiskněte opakovaně tlačítko , až se rozsvítí ukazatel pod piktogramem . Na displeji se 
potom objeví aktuální nastavení režimu podle použitého programu „7d“. 

 Standardní týdenní programování „7d“ (možnost změny) 
Den d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 
Program P1 P1 P2 P1 P1 P3 P3 

d1 – pondělí, d2 – úterý… d7 – neděle. 
 Program „Р1“ 

Hodina   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Režim Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес 

Р1 je přednastavený program, který je doporučen pro použití za nepřítomnosti během dne (režim „ECO“ 22.00 

- 06.00 a 08.00 - 18.00, režim „Komfort“ 06.00 - 08.00 a 18.00 - 22.00). 
 Program „Р2“ 

Hodina   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Režim Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес 

Р2 je přednastavený program, který je doporučen pro použití za nepřítomnosti během dne, ale s příchodem 

domů během oběda (režim „ECO“ 22.00 - 06.00, 08.00 - 12.00 a 14.00 – 18.00, režim „Komfort“ 06.00 - 08.00, 
12.00 – 14.00 a 18.00 - 22.00). 

 Program „Р3“ 
Hodina 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Režim Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Ес Ес 

Р3 je přednastavený program, který je doporučen pro použití při trvalé přítomnosti, např. v sobotu nebo neděli 

(režim „ECO“ 22.00 – 08.00, režim „Komfort“ 08.00 -22.00). 
 Program „Р4“ 

Hodina      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Režim Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со 

Р4 je přednastavený program, který je doporučen pro nepřetržitý provoz v režimu „Komfort“. 
 Program „Р5“ 

Hodina   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Režim Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес 

Р5 je přednastavený program, který je doporučen pro nepřetržitý provoz v režimu „ECO“. 
 Program „Р6“ nastavený standardně (možnost změny) 

Hodina    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Režim Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес 

Р6 je další přednastavený program (režim „ECO“ 22.00 - 06.00 a 08.00 - 18.00, režim „Komfort“ 06.00 - 08.00 
a 18.00 – 22.00). 
Poznámka: Pro změnu denního nebo týdenního programování přejděte do „Nastavení zařízení“, na kartu 

„Denní programování (P6)“ a „Týdenní programování (7d)“. Před nastavením programování zkontrolujte 

nastavený den v týdnu a čas. Není-li den a čas nastavený, přejděte do „Programování zařízení“, na kartu „Den 

v týdnu a čas“. 
Režim ČASOVAČ – Stiskněte opakovaně tlačítko , až se rozsvítí ukazatel pod piktogramem . Na displeji se 
objeví čas, za který se zařízení vypne (standardně 1 hodina). Pro změnu časovače použijte tlačítka  a  v 
rozsahu od 1 do 8 hodin (s intervalem 1 hodina). Po 5 sekundách nečinnosti je zvolený čas automaticky 
zaznamenán a na displeji se potom objeví teplota prostředí. 
Poznámka: Stiskem tlačítka  se časovač zastaví a zařízení přejde k parametru „Nastavení“. 
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ 

Stiskněte opakovaně tlačítko , až se rozsvítí ukazatel pod piktogramem . Bliká parametr „no“, a pokud 

zvolíte tento parametr stiskem tlačítka , zařízení se vrátí k režimu „Komfort“. Pro vstup do nabídky „Nastavení“ 

zvolte parametr „go“ pomocí tlačítek ,  a potvrďte stiskem tlačítka . 



CZ 
Den v týdnu a čas – Po vstupu do nabídky „Nastavení“ zařízení zobrazí nabídku „Den v týdnu a čas“. Na 

obrazovce bliká parametr „d“/„1“ (den v týdnu) a pro změnu dne použijte tlačítka  a , kde „1“ je pondělí a „7“ 

je neděle. Stiskem tlačítka  potvrďte den v týdnu a přejděte do nastavení hodin. Na obrazovce bliká parametr 

„HH“/„12“ a pro změnu hodiny od 0 do 23 použijte tlačítka  a . Stiskem tlačítka  potvrďte nastavení hodiny 

a přejděte do nastavení minut. Na obrazovce bliká parametr „ПП“/„00“ a pro změnu minut od 0 do 59 použijte 

tlačítka  a . Stiskem tlačítka  ukončete nastavení minut a přejděte do nabídky „Denní programování (P6)“. 
Denní programování (P6) – Po nastavení dne v týdnu a času zařízení automaticky přejde k nabídce „Denní 

programování“. Na obrazovce bliká parametr „P6“/„no“, a pokud zvolíte tento parametr stiskem tlačítka , 
zařízení přeskočí „Denní programování“ a přejde k nabídce „Týdenní programování“. Pro vstup do nabídky 

„Denní programování“ zvolte parametr „P6“/„go“ pomocí tlačítek ,  a potvrďte stiskem tlačítka . Na 
obrazovce bliká parametr „00“/„Ес“, kde „00“ je hodina a „Ес“ je režim „ECO“. Pro změnu parametru z „Ес“ na 

„Со“ (režim „Komfort“) použijte tlačítka ,  a potvrďte stiskem tlačítka .  Opakujte postup pro každou hodinu 

od 00 do 23. Po nastavení poslední hodiny na obrazovce bliká parametr „P6“/„no“. Stiskem tlačítka   potvrďte 

program „Р6“ a přejděte k nabídce „7d“. 
Týdenní programování (7d) – Po nabídce „Denní programování (P6)“ zařízení automaticky přejde k nabídce 

„Týdenní programování“. Na obrazovce bliká parametr „7d“/„no“, a pokud zvolíte tento parametr stiskem tlačítka 
, zařízení přeskočí „Týdenní programování“ a přejde k nabídce „Funkce otevřeného okna“. Pro vstup do 

nabídky „Týdenní programování“ zvolte parametr „7d“/„go“ pomocí tlačítek ,  a potvrďte stiskem tlačítka  
Na obrazovce bliká parametr „d1“/„P1“, kde „d1“ je den v týdnu a „P1“ je přednastavený program. Pro změnu 

programu z „Р1“ na „Р6“ použijte tlačítka ,  a potvrďte stiskem tlačítka .  Opakujte postup pro každý den 

v týdnu od „d1“ do „d7“. Po nastavení posledního dne na obrazovce bliká parametr „7d“/„no“. Stiskem tlačítka 

 potvrďte týdenní program „7d“ a přejděte do nabídky „Funkce otevřeného okna“. 
Funkce otevřeného okna – Po nabídce „Týdenní programování (7d)“ zařízení automaticky přejde k nabídce 

„Funkce otevřeného okna“. Na obrazovce bliká parametr „][“/„oF“, a pokud zvolíte tento parametr stiskem 

tlačítka , zařízení přeskočí nabídku „Funkce otevřeného okna“ a přejde k nabídce „Nastavení“. Pro aktivaci 

„Funkce otevřeného okna“ zvolte parametr „][“/„on“ pomocí tlačítek ,  a potvrďte stiskem tlačítka .  
Poznámka: Pokud zařízení zjistí otevřené okno v místnosti, kde je instalováno, zastaví topení a na obrazovce 

se objeví parametr „][“ (blikající). Pro pokračování topení musíte na zařízení ručně zvolit parametr „][“/„go“ 

pomocí tlačítek ,  a potvrďte stiskem tlačítka . 
Opuštění nabídky nastavení – Stiskněte opakovaně tlačítko , až se rozsvítí ukazatel pod piktogramem . 
Na obrazovce bliká parametr „žádné“, zvolte tento parametr stiskem tlačítka , aby se zařízení mohlo vrátit do 

režimu „Komfort“. 
Poznámka: Za 60 sekund nečinnosti v jakékoli nabídce „Nastavení“ zařízení automaticky opustí tuto 

nabídku a přejde zpět do nabídky „Komfort“. 

ZÁMEK OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

Aby nemohla změnit nastavení třetí osoba, můžete použít zámek ovládacích prvků. Současně stiskněte a 

podržte tlačítka  a  (déle než 5 sekund). Pro odemčení zařízení rovněž stiskněte a podržte tlačítka  a   
(déle než 5 sekund). 
Poznámka: Je-li zařízení uzamčené, objevuje se na displeji teplota prostředí. 
KALIBRACE ZAŘÍZENÍ 

Pro seřízení aktuální teploty (v místnosti) se zobrazenou teplotou můžete zařízení kalibrovat. Současně 

stiskněte a podržte tlačítka ,  a . Na obrazovce se zobrazí aktuální hodnota korekce (standardně 0,0 °С). 

Stiskem tlačítek  a  změníte tuto hodnotu od -3 °С do +3 °С. Pro opuštění kalibrace současně stiskněte a 

podržte tlačítka ,  a . Zařízení se vrátí do aktuálního režimu. 
Poznámka: Není-li žádné tlačítko stisknuto 5 sekund nebo déle, zařízení režim kalibrace automaticky opustí. 
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SPECIFIKACE MODELU 

Konvektory CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR 
Specifikace Symbol Hodnota Jednotka 

Tepelný výkon 

Jmenovitý tepelný výkon P nom 0,5 – 2,5 kW 
Minimální tepelný výkon P min 0,0 kW 
Dlouhodobý maximální tepelný výkon P max, c 2,5 kW 

Vedlejší spotřeba energie 

Při maximálním tepelném výkonu el max. 0,000 kW 
Při minimálním tepelném výkonu el min. 0,000 kW 

V pohotovostním režimu el sb 0,397 W 
0,000 kW 

Specifikace Jednotka Dodatečné informace 
Typ ovládání tepelného výkonu/teploty místnosti 

Elektronické ovládání teploty místnosti a týdenní programování Ano  
Další možnosti ovládání 

Ovládání teploty místnosti se snímačem přítomnosti uživatele Ne  
Ovládání teploty místnosti se snímačem otevřeného okna Ano  
Možnost dálkového ovládání Ne  
Ovládání adaptivní aktivace Ano  
Omezení trvání aktivace Ano Časovač 
Snímač „black globe“ Ne  

 

KONTAKTY 

    Fenix Trading s.r.o. 
Slezská 2, 790 01 Jeseník 

+420 584 495 303, fenix@fenixgroup.cz
              www.fenixgroup.cz 

ZÁRUKA 

ULOŽTE TENTO DOKUMENT NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ 

 (Toto osvědčení předložte pouze v případě reklamace) 
Dodavatel poskytuje na výrobky záruku 24 mesícù od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené
dopravou, nedbalou manipulací, neodbornou montáží, nedodržením pokynù uvedených v tomto návodu.
Záruka se rovnež nevztahuje na bežné opotrebení výrobku.
Jakýkoliv zásah do výrobku je považován za porušení zárucních podmínek.
Kompletní záruèní podmínky naleznete na stránkách www.fenixgroup.cz
 
Tento dokument spolu s dokladem o zakoupení použijte pouze v pøípadì reklamace u svého prodejce nebo
instlaèní firmy.
Ustanovení v tìchto záruèních podmínkách nezahrnuje všechny body uvedené v záruèních podmínkách daných 
zákonem .

 
 

 

 

Typ zařízení  
Sériové číslo  
Jméno a adresa zákazníka  

RAZÍTKO INSTALATÉRA 
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F125 WITH ELECTRONIC THERMOSTAT 

Introduction 

Atlantic brand founded in 1968 is known for its specialization in heating systems, thermal comfort and energy 
saving technologies. New F125 model purchased by you comes with 40 years of experience and innovations. 
We hope that our product will fully meet your needs. Thanks for your trust in Atlantic brand! For more detailed 
information about all our solutions, please visit our website: www.atlantic-comfort.com 

Installation 

For installation, please see the nameplate on the product and manual 
part 1/2: article U0621980. 
Model CMG-PACK0/M can be installed both in portable (mobile) and 
fixed version. 
Models CMG-PACK0 и CMG-PACK0/PR can be installed only in 
fixed version. 
FIRST SWITCHING ON 
The ON/OFF switch is 
located to the right 
(below the control unit). 
Please use this switch 
only when you stop the 
heating for a long time 
(out of heating season)  

Switching on the appliance 
To switch the appliance on, set 
the On/Off button into «I» 
position. 
When you switch the appliance 
on for the first time, the Comfort 
mode temperature is displayed  

Switching off the 
appliance 
To switch the appliance 
off, set the On/Off button 
into «O» position. 
The display turns off. 
The appliance is shut off  

CONTROL UNIT 

PROG         Timer         
ECO         Settings                   

Confort         
ON / OFF         

                  
          

Screen 
(indicator) 

        

Control buttons 
        
        
        
                
        
        

          
  Heating indicator   
    
USING 

Press  to turn on the appliance. The last used mode is displayed on the screen with current settings. When 
you turn the appliance on for the first time, the appliance is set to the Comfort mode. The temperature setting of 
the Comfort mode is 19°С by default. To turn the appliance off, press and hold down the button   (for over 5 
seconds). 
HEATING MODES 
 

Pictogram Name Description 

 Comfort Used to select the preferred comfort temperature 

 ECO Energy saving. The temperature is by default 3°С below the «Comfort» 
temperature 

 PROG Used to automatically switch between «Comfort» and «ECO» modes 

 Timer Lets you set a timer to turn the appliance off 
«COMFORT» mode – Press the button  repeatedly until the indicator below the pictogram . lights up. The 
display then shows the last temperature set for the «Comfort» mode. To change the temperature, use the 

buttons  and  in the range of 7°С, 12°С to 28°С. After 5 seconds with no activity, the selected temperature 
is automatically recorded, the display then shows the ambient temperature. 

http://www.atlantic-comfort.com/
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Note: if you reduce the «Comfort» temperature setting below the «ECO» mode temperature, the latter 

automatically drops by 1°С below the new «Comfort» setting. 
«ECO» mode – Press the button  repeatedly until the indicator below the pictogram  lights up. The display 
then shows the last temperature set for the «ECO» mode. To change the temperature, use the buttons  and 

 in the range of 6°С to the «Comfort» temperature - 1°С. After 5 seconds with no activity, the selected 
temperature is automatically recorded, the display then shows the ambient temperature. 
«PROG» mode – Press the button  repeatedly until the indicator below the pictogram  lights up. The display 
then shows current mode settings following the «7d» program in use.  

 Weekly programming «7d» by default (changeable) 
Day d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 
Program P1 P1 P2 P1 P1 P3 P3 

d1 – Monday, d2 – Tuesday … d7 – Sunday. 
 Program «Р1» 
Time 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mode Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес 

Р1 is the preset program which is recommended for use while absent in the daytime («ECO» mode 22.00 - 
06.00 and 08.00 - 18.00, «Comfort» mode 06.00 - 08.00 and 18.00 - 22.00). 

 Program «Р2» 
Time 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mode Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес 

Р2 is the preset program which is recommended for use while absent in the daytime, but coming at home during 
lunch time («ECO» mode 22.00 - 06.00, 08.00 - 12.00 and 14.00 – 18.00, «Comfort» mode 06.00 - 08.00, 12.00 
– 14.00 and 18.00 - 22.00). 

 Program «Р3» 
Time 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mode Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Ес Ес 

Р3 is the preset program which is recommended for use while constantly present, for example on Saturday or 
Sunday («ECO» mode 22.00 – 08.00, «Comfort» mode 08.00 -22.00). 

 Program «Р4» 
Time 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mode Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со Со 

Р4 is the preset program which is recommended for continuous operation in «Comfort» mode. 
 Program «Р5» 
Time 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mode Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес 

Р5 is the preset program which is recommended for continuous operation in «ECO» mode. 
 Program «Р6» by default (changeable) 
Time 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Mode Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Ес Со Со Со Со Ес Ес 

Р6 is another preset program («ECO» mode 22.00 - 06.00 and 08.00 - 18.00, «Comfort» mode 06.00 - 08.00 
and 18.00 – 22.00). 
Note: to change dayly or weekly programming, please go to «Appliance settings», at the tab «Dayly 

programming (P6)» and «Weekly programming (7d)». Before setting a programming, ensure you have set the 

day of week and the time. If the day and the time are not set, go to «Appliance setup», at the tab «Day of week 

and time». 
TIMER mode – Press the button  repeatedly until the indicator below the pictogram  . lights up. The display 
shows the time after which the appliance goes off (by default 1 hour). To change the timer, use the buttons  
and   in the range from 1 to 8 hours (at 1-hour interval). After 5 seconds with no activity, the selected time is 
automatically recorded, the display then shows the ambient temperature. 
Note: pressing the button , will stop the timer and the appliance switches to «Settings» parameter. 
APPLIANCE SETTINGS 

Press the button  repeatedly until the indicator below the pictogram . The parameter «no» is blinking and if 

you select this parameter by pressing the button , the appliance goes back to «Comfort» mode. To enter the 

menu «Settings», select the parameter «go» by using the buttons ,  and validate by pressing the button  
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Day of week and time – When entered the menu «Settings», the appliance displays the menu «Day of week 

and time». The parameter «d»/«1» (day of week) is blinking on the screen, to change the day  use the buttons 

 and , where «1» is Monday, and «7» is Sunday. Press the button  to validate the day of week and to 
switch to hour setting. The parameter «HH»/«12» is blinking on the screen, use the buttons  and   to change 
the hour from 0 to 23. Press the button  to validate hour settings and to switch to minute settings. The 
parameter «ПП»/«00» is blinking on the screen, use the buttons  and , to change the minutes from 0 to 59. 
Press the button  to finalize minutes settings and to switch to the menu «Dayly programming (P6)». 
Dayly programming (P6) – After carrying out the day of week and time settings, the appliance switches 
automatically to the menu «Dayly programming». The parameter «P6»/«no» is blinking on the screen and if you 

select this parameter by pressing the button , the appliance skips the «Dayly programming» and goes to the 

menu «Weekly programming». To enter the menu «Dayly programming», select the parameter «P6»/«go» by 

using the buttons ,  and validate by pressing the button . The parameter «00»/«Ес» is blinking on the 

screen where «00» is the hour and «Ес» is the «ECO» mode. To change the parameter from «Ес» to «Со» 

(«Comfort» mode), use the buttons ,  and validate by pressing the button .  Repeat the operation for each 
hour from 00 to 23. After adjusting the last hour, the parameter «P6»/«no» is blinking on the screen. Press the 

button  to validate the program «Р6» and to switch to the menu «7d». 

Weekly programming (7d) – After the menu «Dayly programming (P6)», the appliance switches automatically 

to the menu «Weekly programming». The screen displays the blinking parameter «7d»/«no» and if you select 

this parameter by pressing the button , the appliance skips the «Weekly programming» and goes to the menu 

«Open window fucntion».  To enter the menu «Weekly programming», select the parameter «7d»/«go» by using 

the buttons  ,  and validate by pressing the button . The parameter «d1»/«P1» is blinking on the screen, 

where «d1» is the day of week and «P1» is the preset program. To change the program from «Р1» to «Р6», 

use the buttons ,  and validate by pressing the button .  Repeat the operation for each day of week from 
«d1» to «d7». After setting the last day, the parameter «7d»/«no» is blinking on the screen. Press the button  
to validate the weekly program «7d» and to switch to the menu «Open window function».  
Open window function – After the menu «Weekly programming (7d)», the appliance automatically switches to 

the menu «Open window function». The parameter «][»/«oF» is blinking on the screen and if you select this 

parameter by pressing the button , the appliance skips the menu «Open window function» and switches to the 

menu «Settings». To activate the «Open window fucntion», select the parameter «][»/«on» by using the buttons 
,  and validate by pressing the button . 

Note: if the apppliance detects an open window in the room where it is installed, the appliance stops heating 
and the screen displays the parameter «][» (blinking). To go on with heating, you should manually select the 

parameter «][»/«go» on the appliance by using the buttons ,  and validate by pressing the button .  
To exit the settings menu – Press the button  repeatedly until the indicator below the pictogram . ights up. 
The parameter «no» is blinking on the screen, select this parameter by pressing the button  to enable the 
appliance to return to the «Comfort» mode. 
Note: After 60 seconds with no activity in any «Settings» menu, the appliance will automatically exit this 

menu and will go back to the «Comfort» menu. 

CONTROL LOCK 

To prevent changing the settings by a third person, you can lock the controls. Simultaneously press and hold 
down the buttons  and  (for over over 5 seconds). To unlock the appliance also press and hold down the 
buttons   and  (for over over 5 seconds). 
Note: when the appliance is locked, the screen displays the ambient temperature. 
CALIBRATING THE APPLIANCE 

To match the actual temperature (in the room)  to  the temperature displayed, you can calibrate the appliance. 
Simultaneously press and hold down the buttons ,  and  . The screen displays the current offset value 
(default 0.0°С). By pressing the buttons  and , change this value from -3°С to +3°С. To quit calibration, 
simultaneously press and hold down the buttons ,  and  . The appliance returns to the current mode. 
Note: if no button is pressed for 5 seconds or more, the appliance quits calibration mode automatically. 
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MODEL SPECIFICATIONS 

Convectors CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR 
Specification Symbol Value  Unit 

Heat output 

Rated heat output P nom 0,5 – 2,5 kW 
Minimum heat output P min 0,0 kW 
Long-term maximum heat output P max, c 2,5 kW 

Auxiliary power consumption 

At the maximum heat output el max. 0,000 kW 
At the minimum heat output el min. 0,000 kW 

In stand-by mode el sb 0,397 W 
0,000 kW 

Specification Unit Additional information 
Type of heat output/room temperature control 

Electronic room temperature control and weekly programmer Yes  
Other control options 

Room temperature control with user presence sensor No  
Room temperature control with open window sensor Yes  
Remote control option No  
Adaptive activation control Yes  
Activation duration limit Yes Timer 
Black globe sensor No  

 

CONTACTS 

ATL International 
Tel: (+33)146836001 

58 avenue du General Leclerc 
92340 Bourg-la-Reine (FRANCE) 

WARRANTY 

KEEP THIS DOCUMENT IN A SAFE PLACE 

(This certificate should only be produced if you are making a complaint) 
- This warranty is applicable for 2 years from the date of installation or purchase and is valid for no more than 
30 months from the date of manufacture in the absence of additional supporting documents 
- The warranty covers the replacement or supply of parts in return for those found defective and does not provide 
for any compensation for damages. 
- Labor costs, travel and transportation are under responsibility of the user 
- Damage associated with improper installation, power supply network that does not meet the standards, 
improper use or failure to follow the instructions in the manual is not covered by the warranty. 
- This certificate should be presented only when filing a complaint with the distributor or installer, along with the 
seller’s invoice. 
- The provisions of these warranty conditions do not exclude the buyer's use of legal remedies against defects 
and hidden deficiencies, which shall apply in accordance with Article 1641 and other articles of the Civil Code 
- To apply for warranty service, please contact your distributor or installer. If necessary, you can also contact: 
ATL International: Tel: (+33)146836001, 58 avenue du General Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE) 

Type of Device  
Serial Number  
Name and address of the customer  

INSTALLER’S STAMP 
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