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1. Предназначение  
Термостатът автоматично променя по предварително зададена програма стайната 

температура на комфортна, когато сте у дома, и я понижава, спестявайки енергия, 
когато излизате или лягате за сън. 

 
2. Начин на работа 
Термостатът разполага с две програми Р1 и Р2, за всяка от програмите се указва в 

кой ден от седмицата да се изпълнява. При настъпване на всеки кръгъл  час, в 
зависимост от направената програма се отработва комфортна или икономична стайна 
температура.  

Прекъсване на програмата само с натискане на един бутон, за противоположно 
състояние (т.е. ако се е изпълнявала по програма комфортна температура с натискане 
на бутона за икономична се преминава към  икономична).  Прекъсването продължава 
до съвпадане на програмата с текущото състояние. 
 

3. Лицев панел 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 – индикация; 
2 – индикатор включен товар; 
3 – индикатор изключено устройство; 
4 – индикатор прекъсване на програмата; 
5 – индикатор комфортна температура; 
6 – индикатор икономична температура; 
7 – индикатор за показание на индикацията час и ден от седмицата; 
8 – бутон за избор на комфортна температура или избор на програма Pr1 за ден от 

седмицата в режим програмиране; 
9 – бутон за избор на икономична температура или избор на програма Pr2  за ден от 

седмицата в режим програмиране; 
10 – бутон за преглед или промяна „напред”; 
11 – бутон за преглед или промяна „назад”; 
12 – бутон за влизане/излизане в режим програмиране или вкл./изкл. на 

устройството, чрез натискане и задържане за около 5 секунди; 
4. Програмиране 
4.1 Задаване на комфортна и икономична температура.  С бутони „↑„ и „↓„  се 

превърта показанието на индикацията, докато се покаже стайната температура, натиска 
се бутон „ ”, появява се символ “t” и стойността започва да мига. За да изберете между 
комфортна и икономична температура натиснете съответно бутон “ /Pr1” за 
комфортна (светва индикатор „ ”) и „ /Pr2” за икономична (светва индикатор „ ”). 
Отново с бутони „↑„ и „↓„ може да правите промени от 5.0 до 30.0 °С, през 0.5. След 
направените промени натиснете бутон „ ” за запис или не натискайте нищо за около 15 
секунди и промените няма да се запаметят. 
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4.2 Сверяване на часовника и деня от седмицата. С бутони „↑„ и „↓„  се превърта 
показанието на индикацията, докато светне индикатор „ ” и на индикацията започне 
да се сменя показанието за ден и час,  натиска се бутон „ ”. Първите две цифри на 
индикацията започват да мигат с бутони „↑„ и „↓„  се избира текущия час (0 – 23), след 
което се натиска бутон „ ” и започват да мигат вторите две цифри за минутите. Отново 
с бутони „↑„ и „↓„  избирате текущите минути (0 – 59) и натиснете бутон „ ”. Сега 
трябва да зададете текущия ден от седмицата, с бутони „↑„ и „↓„  избирате от dAY1 до 
dAY7 ( понеделник до неделя). За запис натиснете бутон „ ” или не натискайте нищо 
за около 15 секунди и промените няма да се запаметят. 

 
4.3 Задаване програмите за работа. С бутони „↑„ и „↓„  се превърта показанието на 

индикацията, докато се покаже символ „Prog”,  натиска се бутон „ ”. Показанието на 
индикацията започва да се сменя между P1 – h и 00.00, съответствуващо на „Програма 
1” час 00. За преглед на програмата превъртайте с бутони „↑„ и „↓„ часовете от 0 – 23 и 
гледайте за всеки час, кой индикатор комфортна или икономична температура светва.  

 Създаване на програма – за да създадете програма започнете от час 00 и натискайте 
на бутоните за комфортна “ /Pr1” или икономична „ /Pr2” температура, за да 
укажете за всеки час каква температура желаете. С натискане на който от двата бутона 
се увеличава показанието на индикацията за часа с единица, ако желаете да се върнете 
на предишен час използувайте бутоните „↑„ и „↓„ и отново продължете създаването на 
програмата по описания по горе начин.  

След като се завърши „Програма 1” се натиска бутон „ ” за преминаване към 
„Програма 2”, повтарят се операциите както за „Програма 1”. 

С натискане на бутон „ ” се преминава към указване коя от двете програми за кой 
ден от седмицата да е валидна. Показанието на индикация започва да се сменя между 
dAY1 и програмата Pr.1 или Pr.2 която се изпълнява за този ден. За преглед на дните 
превъртайте с бутони „↑„ и „↓„от dAY1 до dAY7 (понеделник до неделя) и гледайте за 
всеки ден, коя програма се изпълнява Pr.1 или Pr.2, за да промените програмата на Pr.1 
натиснете бутона “ /Pr1” или на Pr.2  бутона „ /Pr2”.  С всяко натискане на бутон 
“ /Pr1” или „ /Pr2” показанието за деня се увеличава с единица, ако желаете да се 
върнете на предишен ден използувайте бутоните „↑„ и „↓„ и отново продължете с 
избора  на програмата по описания по горе начин. 

След като се направи настройка и на „програма 2” се натиска бутон „ ” и се 
преминава в опция за стартиране или спиране на изпълнението на програмите. На 
индикацията се показва надпис “run” за старт или “Stop” за спиране, чрез бутони „↑„ и 
„↓„ може да сменяме между двете опции. За запис натиснете бутон „ ” или не 
натискайте нищо за около 15 секунди и промените няма да се запаметят. 

 
Пример: Желаем да зададем за „програма 1” от 00 до 06 часа икономична 

температура, след което от 07 до 08 часа комфортна, след това от 09 до 16 часа 
икономична, от 17 до 21 часа комфортна и за останалите часове 22 до 00 икономична.  
За „програма 2” от 00 до 08 часа икономична, след което от 09 до 21 часа 

комфортна и от 22 до 00 часа икономична. 
„Програма 1” да се изпълнява в дните от понеделник до петък, а „програма 2” в 

събота и неделя. 
 
Започваме с „програма1” час 00 и натискаме последователно седем пъти бутона 

за икономична температура „ /Pr2” докато на индикацията се покаже час 07, след 
което натискаме последователно два пъти бутона за комфортна температура 
“ /Pr1” докато на индикацията се покаже час 09, отново натискаме последователно 
осем пъти бутона за икономична температура „ /Pr2” докато на индикацията се 
покаже час 17, след това натискаме последователно пет пъти бутона за комфортна 
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температура “ /Pr1” докато на индикацията се покаже час 22, след това натискаме 
последователно още два пъти бутона за икономична температура „ /Pr2” докато на 
индикацията се покаже час 00 и натикаме бутон „ ” за преминаване към „програма 
2”.  
За „програма 2” започваме отново с час 00 натискаме последователно девет пъти 

бутона за икономична температура „ /Pr2” докато на индикацията се покаже час 
09, след което натискаме последователно тринадесет пъти бутона за комфортна 
температура “ /Pr1” докато на индикацията се покаже час 22, отново натискаме 
последователно два пъти бутона за икономична температура „ /Pr2” докато на 
индикацията се покаже час 00.   
След приключване с „програма 2” натискаме бутон „ ” за преминаване към дните 

от седмицата в който да се изпълняват програмите. Започване с dAY1 (понеделник) , 
натискаме последователно бутон  “ /Pr1” докато на индикацията се покаже dAY6 
(събота), след което натискаме два пъти бутон „ /Pr2” докато на индикацията се 
покаже отново dAY1 (понеделник).  
Така зададохме в дните от понеделник до петък да се изпълнява „програма 1” , а в 

събота и неделя „програма 2”. Натискаме бутон „ ” и чрез бутони „↑„ и „↓„ 
избираме „run”. 
За запис натиснете бутон „ ” или не натискайте нищо за около 15 секунди и 

промените няма да се запаметят. 
 
4.4 Избор на режим за регулатора (отопление или охлаждане). С бутони „↑„ и „↓„  

се превърта показанието на индикацията, докато се покаже символ „reg”,  натиска се 
бутон „ ”. С бутони „↑„ и „↓„  се избира между “heat” или “cool”. За запис натиснете 
бутон „ ” или не натискайте нищо за около 15 секунди и промените няма да се 
запаметят. 

 
4.5 Избор на хистерезис. С бутони „↑„ и „↓„  се превърта показанието на 

индикацията, докато се покаже символ „H” и стойност след него,  натиска се бутон 
„ ”. С бутони „↑„ и „↓„  се избира от 0.5 до 3.0 °С, през 0.5. За запис натиснете бутон 
„ ” или не натискайте нищо за около 15 секунди и промените няма да се запаметят. 

 
5. Електрическо свързване и технически данни 
5.1. Отваряне и сглобяване на кутията 
 
А) отваряне: За да се освободи капакът „2” от дъното с острието на малка плоска 

отвертка се натиска и едновременно с това се завърта в 4-те отвора „1”, които се 
намират отстрани на кутията. Вече освободеният от дъното капак се повдига до 
отсраняването му.  
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Б) затваряне: първо двете странични части се плъзгат навътре в шлиците на дъното 

и след това върху тях се натиска капакът в четирите си ъгъла докато щракне. 

 
 
 
5.2 Електрическо свързване и технически характеристики.  
 

 
Захранващо напрежение   ~230V/50Hz 
Номинален комутиран ток   7А/~250V 
Брой контакти          един превключващ 
Хистерезис              LM335 
Обхват на измерване          0° до +50°C 
Обхват на регулиране   0° до 30°С 
Индикация             4 разрядна, цифрова 
Единица за измерване  0.1°С 
Влажност              0 - 80% 
Защита               IP 20 
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VІ. Гаранционни условия 
Гаранцията на изделието е 24 месеца от деня на продажбата на клиента или от 
момента на монтажа от специализирана фирма, но не повече от 28 месеца от датата 
на производство. Включва повредите, възникнали през гаранционния период в 
резултат на производствени причини или поради дефекти в материалите. 
Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали в резултат на неквалифициран 
монтаж на инсталацията, поради вмешателство в конструкцията на изделието, 
неправилно складиране и транспорт. 
Гаранционните ремонти се извършват при правилно попълнена гаранционна 
карта на производителя 
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