
Схема на термостат
1  Дисплей:
·Задаване на стойност на температурата. Показва се в цели числа и градуси по Целзий.
2  Индикаторна лампа на температурата. Възможни показания:
· Свети, когато нагревателят е достигнал зададената температура;
· Не свети, когато температурата на нагревателя не е достигната;
· Мига, когато нагревателят се свързва с облака.
3  Индикаторна лампа на WiFi. Възможни показания:
·Свети без да мига, когато електронното нагревателно устройство е свързано към 
домашна мрежа (рутер) и облак;
·Не свети, когато нагревателят не е свързан към домашната мрежа;
·Мига, когато нагревателят е свързан към домашната мрежа, но не е свързан към облака.
4  Избор на функции и бутон за потвърждение „OK“. Използва се:
1. Когато нагревателят е в директен режим: При щракване на бутона за кратко, 
системата превключва от директен режим на режим на редакция;
2. Когато нагревателят е в режим на редакция:
·При щракване на бутона за кратко се избира седмичната програма за нагряване.
5  Бутон „+“, възможни стойности:
1. Когато нагревателят е в директен режим и щракнете върху него, стойностите се 
увеличават с един градус. Възможният температурен интервал е 5-35°C. Макс. 
стойност е „35°C“.
2. Когато нагревателят е в режим на редакция и щракнете върху този бутон, се 
показва списъкът с програми и можете да навигирате напред в него.
6  Бутон „-“, възможни стойности:
1. Когато нагревателят е в директен режим и щракнете върху него, стойностите се 
намаляват с един градус. Възможният температурен интервал е 5-35°C. Мин. 
стойност е „5°C“.
2. Когато нагревателят е в режим на редакция и щракнете върху този бутон, се 
показва списъкът с програми и можете да навигирате назад в него.

Стойности на дисплея
„20“  Стойност на температурата в цяло число. Интервал 5-35°C.
„HO“  Седмична програма „Home“. Ако я изберете, температурата на нагряване 
ще бъде следната:
1. Ако нагревателят не е свързан към домашна мрежа, той ще поддържа 20°C, 
докато не я промените с бутоните „+“ и „-“;
2. Ако нагревателят е свързан към домашна мрежа, температурата ще се 
поддържа чрез програма „Home“.
„OF“  Седмична програма „Office“. Ако изберете този режим, нагряването ще бъде 
следното:
1. Ако нагревателят не е свързан към домашна мрежа, температурата няма да се 
показва за потребителя;
2. Ако нагревателят е свързан към домашна мрежа, нагревателят ще поддържа 
температурата на програма „Office“.
„--“  Нагревателят е в режим на изчакване.
„AF“  Седмична програма за нагряване An�frost. Ако я изберете, нагревателят ще 
поддържа т емпература против замръзване (7°C по подразбиране).
„SC“ показател „Smart config“, който показва, че сте започнали добавяне на 
нагревателя към приложението „Smart heater“ (вижте настройките за „Smart“ 
конфигурация на нагревателя).
„rE“  Показател за връщане към фабрични настройки (вижте „Връщане на данните 
към фабрични настройки“).

Въведение
Целта на настоящия документ е да представи електрическата нагревателна 
система и нейните функции на потребителя, както и възможните начини за 
ползване и приспособления. 
Това приложение не е подходящо за използване от възрастни и деца със следните 
състояния: физически или умствени увреждания, липса на знания или информация 
за продукта. Изключение правят случаите, когато такива лица са под наблюдение 
или са запознати с ръководството за употреба на това приложение. Не се разрешава 
деца да си играят с устройството или да бъдат оставяни с него без надзор.

Включване на нагревателя
Електрическото нагревателно устройство може да се включи по два начина:
1. Чрез кратко щракване върху бутона за включване/изключване отстрани на 
електронното нагревателно устройство;
2. Чрез кратко щракване върху бутона „OK“ на екрана на електронното 
нагревателно устройство. 
Забележка: При включване на нагревателя за първи път, на екрана ще се покаже 
температура 20°C. Нагревателят започва да работи веднага.

Изключване на нагревателя
Нагревателят може да се изключи по три начина:
1. Чрез щракване и задържане на бутон „-“ (в директен режим), докато температу-
рата на екрана се промени на „--“ (температурата ще започне да намалява);
2. В режим на редакция чрез избор на „--“ в списъка на менюто;
3. Чрез щракване на бутона за включване/изключване на нагревателя отстрани; 
при включване на нагревателя ръчно, след като е бил изключен, той ще работи с 
параметрите на нагряване, които са били зададени последния път.

Работни режими
Електрическото нагревателно устройство има два работни режима:
1. Директен – режим на директен контрол, когато на екрана се вижда зададената 
температура на нагряване;

2. Редакция – режим на редакция. В този режим можете да изберете 
конфигурирана седмичнапрограма от показания списък. Ако сте в режим на 
редакция, на екрана на нагревателя сепоказват стойностите на програмата (вижте 
меню свързан/не свързан към WiFi).

Включен режим на редакция
Когато нагревателят е в директен режим (избраната стойност се вижда на екрана), 
щракнете за кратко върху бутон „OK“. Когато режимът на редакция е активен, на 
екрана ще се покаже програмата от списъка, която е настроена в момента.

Директен режим                                                                                 
Нагревателят работи постоянно в директен режим. Когато нагревателят е 
настроен на режим на редакция и бъде оставен в режим на изчакване за 30 сек., 
той автоматично ще превключи на директен режим и на екрана ще се покаже 
последната зададена температурна стойност.

Контрол на Wifi                                                                           
Когато започнете да използвате мобилно приложение за нагряване, можете да 
добавите активното нагревателно устройство към приложението, като щракнете 
едновременно бутоните „+“ и „-“ докато на екрана се покаже „SC“ („SmartConfig“) и 
двете индикаторни лампи угаснат. В този момент можете да пуснете бутоните. „SC“ 
ще се показва на екрана до извършване на конфигурирането. Когато е готово (това 
означава, че приложението е открило нагревател), на екрана ще се включат и ще 
започнат да мигат червена и зелена индикаторни лампи. Ако „SmartConfig“ не 
може да открие устройство, ще се покаже съобщение за грешка. След 30 сек. в 
режим на изчакване, нагревателят превключва на предишните настройки на 
нагряване (без значение дали „SmartConfig“ е успешна или не).  
Забележка: Можете да се опитате да регистрирате няколко нагревателя 
едновременно чрез „Smart heater“. За да разберете кой нагревател се регистрира в 
момента, вижте на кой нагревател се показва червената индикаторна лампа (за 
повече информация, вижте ръководството за потребителя за „Smart heater“).

Невъзможно свързване към WiFi в режим на редакция
Когато нов нагревател не е свързан с интернет, е възможно да не позволи 
прилагането на седмичната програма за нагряване, тъй като не може да установи 
настоящия час. В този случай списъкът с функции в режим на редакция ще 
изглежда по следния начин:
         „HO“ - ще бъде зададена температура 20°C;
        „AF“ - настройване на нагревателя на режим „An�frost“ (7°C по подразбиране);
         „--“ - режим на изчакване.
Забележка: За да изберете програма, щракнете върху бутон „OK“. Ако не изберете 
програма в рамките на 30 сек., нагревателят превключва на директен режим, като 
зададената температура е последната избрана.

Режим на редакция свързан към WiFi
При свързване на електрическото нагревателно устройство към домашната мрежа 
и при настройване на режим на редакция, ще се покажат седмичните програми за 
нагряване, конфигурирани с приложението „Smart heater“.
Ако никога не сте използвали или създавали седмични програми за нагряване, ще 
се покажат тези програми:
         „HO“ – седмична програма за нагряване „Home“;
         „OF“ – седмична програма за нагряване „Office“;
         „--“ – режим на изчакване;
         „AF“ –  ще поддържа „An�frost“ (7°C по подразбиране).
Забележка: За да изберете програма, щракнете върху бутон „OK“. Ако не изберете 
програма в рамките на 30 сек., нагревателят превключва на директен режим, като 
зададената температура е последната избрана.

Временна отмяна на всички параметри на нагряване
За да спрете временно нагревател, който е в директен режим, използвайте 
бутоните  „+“  или  „-“, за да зададете желаната температура.
Забележка: Нагревателят работи на зададената температура до стартиране на 
нов режим на нагряване със седмична програма.

Връщане към фабрични настройки                                                                    
За да върнете фабричните настройки на електрическия нагревател (вижте екрана 
на нагревателя), щракнете едновременно следните бутони: „+“, „-“ и „OK“, докато 
текстът на екрана започне да мига. След това пуснете всички бутони. Ще се покаже 
температура 20°C. След връщане към фабрични настройки, електрическият 
нагревател поддържа температурата на режим „Comfort“ (20°C по подразбиране).
Забележка: След връщане към фабрични настройки, нагревателят трябва да бъде 
регистриран в приложението „Smart heater“. Ще трябва да добавите 
приложението „Smart heater“ и да направите конфигурацията „Smart Config“.

Ръководство за потребителя за термостат
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