
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Въведение

Уредът не е позволено да боравят лица (в това число деца) с ограничени 
физически или умствени способности, с изключение на случаите, когато са  поставени 
под наблюдение. Деца под осем годишна възраст не трябва да включват уреда 
в електрическата мрежа или да настройват термостата. 
Ако захранващият кабел е повреден, той първо трябва да бъде сменен от 
официалният представител на производителя или от квалифициран електротехник.

Дисплей на уреда

ЕЛЕМЕНТ ОПИСАНИЕ

LED индикатор „1“ Показва настройките на комфортна температура:
  1. ON – отоплението работи по една от предварително 
   зададените програми
  2. OFF – отоплението работи по зададената стойност
  3. Мигащ – временно зададена температура в комфортен режим

LED индикатор „2“ Показва настройките на икономична температура:
  1. ON – отоплението работи по зададената икономична 
   температура
  2. OFF – не е избрана програма за седмично отопление,
  отоплението работи по зададената стойност.
  3. Мигащ – временно зададена температура в комфортен режим

LED индикатор „3“ Показва работното състояние на уреда:
  1. ON – отоплението работи 
  2. OFF –  отоплението е изключено.

Включване на уреда

Уредът се включва с натискане на бутон „Ⓘ”, който се 
намира отстрани на панела. При първоначалното 
включване, уредът работи до фабрично зададените  20оС.
Той ще поддържа тази комфортна температура докато 
нейната стойност не бъде променена.
Изключване на уреда

Уредът се изключва с натискане на бутон „Ⓘ”, който се 
намира отстрани на панела. 
Когато включите уреда отново, настройките ще бъдат
същите.
Меню за контрол на параметрите
Уредът има две менюта за контрол на параметрите:
•Меню настройки - настройват се всички параметри на 
отоплението;
•Контролно меню - за избор на предварително зададени 
програми
Забележка: Ако до 5 минути не промените нищо, 
уредът се връща в текущият режим на работа.
Меню настройки 
Когато на дисплея е изписана стойността на зададената 
температура, натиснете бутона „OK” и го задръжте за 5 
секунди, докато влезете в Меню настройки.
То се използва: за задаване на актуалното време и деня 
от седмицата; за създаване/промяна на трите седмични 
програми за отопление; за включване/изключване на 
функцията „отворен прозорец“; за калибриране на уреда 
и за връщането му към фабричните настройки.                       

За да излезете от Меню настройки, натиснете  бутона „OK” 
и го задръжте за 5 секунди.
Контролно меню
Когато на дисплея е изписана стойността на зададената 
температура, чрез натискане на бутона „>” влизате в 
контролното меню P1„>” P2 „>” P3 „>” OF „>” nP.          
За придвижване по списъка използвайте бутони „< ”и „>“.
След като сте избрали желаната програма и сте натиснали 
бутон „ОК“, на дисплея ще се появи зададената 
температура.
Настройване на времето на уреда.
Когато уредът е в работен режим, натиснете бутона „OK” и 
го задръжте за 5 секунди. Изберете „td” и натиснете „ОК“. 
Изписаното число показва деня от седмицата. Използвайте 
бутони „+“ и „-“ за избор на желаната стойност (1 е за 
понеделник, 2-за вторник и т.н.) и натиснете „ОК“. След 
това настройте часа.  Използвайте бутони „+“ и „-“ за 
избор на желаната стойност и натиснете „ОК“. После 
настройте минутите. Отново използвайте бутони „+“ и „-“ 
за избор на стойност и натиснете „ОК“.  На дисплея ще се 
изпише „td“. Натиснете бутона „OK” и го задръжте за 5 
секунди, за да се върнете в работен режим.
Забележка: Диапазонът на часовите стойности е от 0 до 23,
а на минутните – от 0 до 59.
Забранени са всякакви настройки на функциите в 
Меню настройки преди да са зададени точното време и 
деня от седмицата. 
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Седмични програми за отопление
Може да се създадат три различни програми за отопление:
Р1, Р2 и Р3 с възможност за задаване параметрите на 
отопление за делничните дни и за почивните (събота и 
неделя).
Седмичната програма за отопление се състои от 
комфортна и икономична температури. Комфортната 
температура по подразбиране е 20оС, а икономичната по 
подразбиране е 16оС.
Създаването на седмична програма за отопление означава 
да зададете периода(времевия интервал), през който ще се 
поддържа икономична температура. През останалите 
интервали от време ще се поддържа зададената комфортна 
температура.
Създаване на седмична програма за отопление
Когато уредът е в работен режим, натиснете бутона „OK” 
и го задръжте за 5 секунди. Използвайте бутони „< ”и „>“,
за да изберете „Pr” от списъка и натиснете „ОК“.
След това на дисплея ще се изпишат трите седмични 
програми за отопление Р1, Р2 и Р3, които могат да бъдат 
създадени или променени. Използвайте бутони „< ”и „>“, 
за да изберете една от тях и натиснете „ОК“.
Използвайте бутони „+“ и „-“ за избор на желания период 
на отопление (5-делнични дни, 2-събота и неделя) и 
натиснете „ОК“.
За създаване на период на отопление, изберете „St“ и 
натиснете „ОК“. За да активирате този период,
изберете символа „“oF” и натиснете „ОК“. 
Натиснете бутон „>“. Използвайте бутони „+“ и „-“, за да 
зададете начален час на периода.  
Натиснете бутон „>“. Използвайте бутони „+“ и „-“, за да 
зададете минутите. 
Натиснете бутон „>“ и дисплеят ще изпише „En“. 
Сега задайте края на периода на отопление:
натиснете бутон „>“, с бутони „+“ и „-“ задайте крайния 
час на периода на отопление; 
натиснете бутон „>“, с бутони „+“ и „-“ задайте минутите. 
Натиснете бутон „>“ и дисплеят ще покаже „С“. Задайте 
желаната температура за този период. 
Натиснете бутон „>“, използвайте бутони „+“ или „-“,
за да зададете желаната температура. 
Натиснете бутон „>“ за връщане към Меню настройки.
За да създадете друг период (времеви интервал) на 
отопление, повторете всички описани по-горе стъпки като 
първо изберете  желания период на отопление(5-делнични 
дни, 2-събота и неделя) и след това задайте параметрите 
на отопление за тези дни. 
Изключване на седмичната програма за отопление
Седмичната програма за отопление се изключва като 
влезете в Контролното меню с бутон „>“ и изберете 
параметъра „nP“.
За да елиминирате делничните дни (или почивните събота 
и неделя) от програмата за седмично отопление, при 
създаването на програма, изберете период „5“ (или „2“), 

натиснете бутон „>“, използвайте бутони „+“ и „-“ докато  
се изпише „oF“. 
Функция „Отворен прозорец“
Функцията „Отворен прозорец“ цели да се отчете, ако има 
отворен прозорец (внезапна промяна в температурата за 
кратък интервал от време). Когато уредът регистрира 
отворен прозорец, отоплението се изключва автоматично и 
се активира режимът Антифрост (В този режим се 
поддържа постоянна температура от 7оС).
След затваряне на прозореца, например когато 
температурата в помещението започне да се покачва, 
уредът автоматично активира последно зададената 
седмична програма на отопление и настроената към нея 
температура.
Забележка: Уредът отчита спад на температурата. Ако е 
било студено в стаята, той няма да включи функцията 
„Отворен прозорец“ .
Активиране на функцията „Отворен прозорец“ 
Функцията „Отворен прозорец“ може да бъде активирана 
или отменена. За целта натиснете бутон „ОК“ и го задръжте
за 5 секунди. Използвайте бутони „< ”и „>“, за да изберете 
„ОР“ и натиснете „ОК“. 
Използвайте бутони „+“ или „-“ , за да изберете показание 
„ON” или „oF“. 
Калибриране 
В Меню настройки изберете „С“ и натиснете бутoн „ОК“, 
за да се изпише температурата в стаята. Тази стойност 
може да се променя с бутони „+“ или „-“ ,т.е. да се 
калибрира,
Например, уредът сочи, че температурата в стаята е +20оС, 
а стайният ви термометър показва +22оС. Тогава променете 
температурата на уреда (калибрирайте уреда) така, че да е 
еднаква с показанието на стайния термометър.
Адаптивен старт
Функцията позволява да се достигне зададената от вас 
температура в желано време. Например, за да се стопли 
стаята на 22оС в 9:00 часа, уредът ще изчисли кога да 
започне да нагрява, за да успее в зададеното време да 
достигне зададената му 20оС стайна температура.
„Обучението“ на уреда отнема четири дни. Когато тази 
функция се отмени, всички направени настройки към нея 
се изтриват. При следващото й активиране процедурата се 
изпълнява наново.
Активиране на функцията „Гъвкав старт“ 
Натиснете бутона „OK” и го задръжте за 5 секунди. 
Използвайте бутони „< ”и „>“, за да изберете „AS” и 
натиснете „ОК“. 
Използвайте бутони „+“ и „-“, за да изберете показание 
„ON” или „oF“. 
Забележка: Функцията използва настроеното в 
програмите време.
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Връщане на уреда към фабричните му настройки
Натиснете бутона „OK” и го задръжте за 5 секунди.
Използвайте бутони „< ”и „>“, за да изберете „rE” и 
натиснете „ОК“. 
Когато дисплеят не показва нищо, натиснете бутона „ОК“
и го задръжте докато на дисплея се изпише изцяло „00“ 
сегмент по сегмент.
За да се откажете от фабричните настройки, 
пуснете бутона „ОК“ преди да се изпише „00“.
Настройване на комфортна температура
След като изберете желаната седмична програма на 
отопление, комфортната температура може да се настрои с 
бутони „+“ или „-“ . 
Възможни са два начина за задаване на комфортна 
температура:
1. Временна – когато временно се използва комфортна 
температура;
2. Постоянна – когато зададената комфортна температура
се отнася за цялата седмична програма, която е активна  в 
момента.
Временна настройка на комфортната температурата
За да се направи временна настройка на комфортната 
температура, трябва да са налице следните условия:

• Уредът да е в работен (Контролен) режим 
• Да е избрана седмична програма на отоплението
• Индикаторът над бутон „>“ да е ON

Използвайте бутони „+“ или „-“ , за да зададете желаната 
температура. При настройването на комфортната 
температура зелената LED лампа над бутон  „>“ мига.
Тази стойност ще бъде активна докато започне следващият 
дневен период от седмичната програма. Зелената лампа ще 
продължи да мига.
Временна настройка на икономична температурата
След като изберете желаната седмична програма на 
отопление, икономичната температура може да се настрои 
с бутони „+“ или „-“ . 
Възможни са два начина за задаване на икономична 
температура:
1. Временна – когато временно се задава икономична 
температура;
2. Постоянна – когато зададената икономична температура 
се отнася за цялата седмична програма, която е активна  в 
момента.
Постоянна настройка на комфортна и икономична 
температури
Когато се избере седмична програма на отопление, е 
възможна бърза настройка на икономичната и /или 
комфортната температура като се запишат отново 
температурите на режимите, обхванати от програмата.
За да запишете нова комфортна температура за избраната 
седмична програма, когато индикаторът над бутон „>“ 
е включен (ON), използвайте бутони „+“ или „-“ , за да 
зададете желаната температура и натиснете „ОК“. 
LED лампата ще започне да мига, за да покаже, 

че комфортната температура се настройва. След като 
натиснете бутон „ОК“,  индикаторът непрекъснато ще 
показва ON, което означава, че се поддържа новата 
зададена комфортна температура.
За да запишете нова икономична температура, следвайте 
същите стъпки, както при задаване на нова комфортна 
температура. Различното тук е, че при настройване на 
температурата в положение ON трябва да бъде LED 
индикаторът над бутон  „< ”. 
Режим „Готовност“ (Standby)
Натиснете бутон „>“, за да влезете в Меню настройки.
Използвайте бутони „< ”и „>“, за да изберете „oF“ и да 
влезете в Standby режим.
Защитен режим срещу нежелан достъп на деца или 
други лица
Термостатът може да бъде защитен от нежелан достъп на 
деца или други лица чрез едновременно натискане и 
задържане за 5 секунди на бутони „< ”и „>“ докато на 
дисплея се появи  символ „сс“. Термостатът се отключва 
следвайки същите стъпки.
Забележка: Нито една функция не е достъпна докато 
термостатът е заключен и при натискане на който и да е 
бутон, на дисплея се изписва „сс“.
Затъмняване на светлината (Автоматично намаляване 
на яркостта на дисплея)
След 15 секунди липса на активност, яркостта на дисплея 
намалява.
След натискане на произволен бутон на термостата, 
яркостта на дисплея се увеличава отново до максимална  
степен.
24-часова защита при прекъсване на електрическото 
захранване
В случай, че има прекъсване на електрическото захранване 
за повече от 24 часа, на термостата е зададена температура 
против замръзване(Antifrost).
Мигането на дисплея е знак, че е имало прекъсване на 
електрическото захранване за по-дълъг период от време.
Мигането се спира с натискане на произволен бутон. 
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