
ADAX WT – WiFi термостат    Инструкции за употреба

Дисплей на термостата

1. Дисплеят показва зададената температура (о С) и съкратеното име 
на съответната допълнителна функция на уреда 
(виж „Символи на дисплея“)

2. Индикатор за температура (червена лампа).  Възможни режими:

СВЕТИ – уредът работи, за да достигне зададената 
температура

НЕ СВЕТИ – зададената температура е достигната

МИГА – уредът се свързва с облачна услуга

3. WiFi  индикатор (синя лампа). Възможни режими:
•СВЕТИ – уредът е свързан към домашната Ви мрежа (рутър) 

и към облачната услуга
•НЕ СВЕТИ – уредът не е свързан към домашната Ви мрежа 

(рутър) и към облачната услуга
•МИГА – уредът е свързан към домашната Ви мрежа (рутър), 

но НЕ Е свързан към облачната услуга

4. ОК  бутон – за избор и потвърждаване. Функции:
1.Когато уредът работи в режим Директно управление (Direct 

Control), с еднократно натискане преминавате в режим Корекция 
(Edit)

2.Когато уредът е в режим Корекция (Edit), с еднократно 
натискане избирате желаната програма за седмично отопление.

5. “ + “   бутон. Функции:
1.Когато уредът работи в режим Директно управление (Direct 

Control), с  този бутон може да увеличавате зададената 
температура със стъпка  1оС. Тя може да се променя в диапазон    
5 - 35оС. Най-високата възможна стойност е 35оС. 

2.Когато уредът работи в режим Корекция (Edit), с  този бутон
може да се придвижвате напред в списъка с програми.

6. “ - “  бутон. Функции:
1.Когато уредът работи в режим Директно управление (Direct 

Control), с  този бутон може да намалявате зададената 
температура със стъпка  1оС. Тя може да се променя в диапазон    
5 - 35оС.

2.Когато уредът работи в режим Корекция (Edit), с този бутон 
може да се придвижвате назад в списъка с програми.

Въвевдение
Тази инструкция ще Ви запознае с електрическата 
отоплителна система, с начина ѝ на работа, употреба 
и възможности.
Приложението Smart Heater app е създадено за 
управление на вече съществуващи електрически 
уреди от местонахождението на потребителя 
директно през мобилно устройство.
Уредът да не се използва от деца, лица с нарушени 
физически и умствени способности, от неграмотни и 
неопитни лица, освен в случаите, когато същите имат 
наставник или са били обучени как да боравят с него.
Децата  трябва да са под постоянно наблюдение. Да 
не се допуска игра с уреда. 
Включване на отоплителния уред
Електрическия отоплителния уред се включва с бутона
On/Off, монтиран отстрани на конвектора.
Важно! Когато включите уреда за първи път, 
дисплеят показва 20о С.
Уредът започва да работи веднага, след като го 
включите.
Изключване на отоплителния уред
Електрическия отоплителния уред се изключва с 
бутона On/Off, монтиран отстрани на конвектора.
Важно! След като изключите уреда или след 
спиране на тока, настройките се запазват за 24 
часа.
Изключване на отоплението   
Отоплението може да се изключи със следните 
команди:
     1.Ако е в режим Директно управление (Direct 
Control), натиснете и задръжте бутон “ - “, докато 
показанието за температурата стане  “ -- “.  Това 
означава, че уредът е въведен в режим Готовност 
(Standby).  
     2.Ако е в режим Корекция (Edit), натиснете и 
задръжте бутон  “ + “ или “ - “, за да изберете 
показанието  “ -- “ от списъка с режими и с еднократно
натискане на бутон ОК уредът се въвежда в режим 
Готовност – Standby, (уредът остава включен, но не 
отоплява).   
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Включване на отоплението   
Отоплението може да се включи със следните команди:
     1.Натиснете бутон ОК и на дисплея ще се появи меню, от което да 
изберете желания режим.
     2.С натискане на бутон  “ + “ може да зададете желаната температура.

Режими на работа
Отоплителният уред има два режима на работа:
1.Режим Директно управление (Direct Control). Дисплеят показва 
зададената температура (о С).
2.Режим Корекция (Edit). Избирате зададената програма за седмично 
отопление от списъка. В този режим дисплеят изписва номерата на 
програмите за седмично отопление (виж „Уредът (не) е свързан към 
WiFi“).
Включване на режим Корекция (Edit)   
В режим Директно управление (Direct Control) дисплеят показва 
зададената температура. Натиснете за кратко бутон ОК, за да преминете
в режим Корекция (Edit). На дисплеят ще се появи списъкът с програми.
Включване на режим Директно управление (Direct Control) 
Уредът винаги работи в режим Директно управление (Direct Control). 
Ако натиснете бутон OK в режим Корекция (Edit) и в продължение на 30 
секунди не извършите други действия, уредът автоматично ще 
превключи в режим Директно управление (Direct Control), а дисплеят ще
показва последната зададена температура.
Меню на режим Корекция (Edit), когато термостатът е свързан с
WiFi
Ако уредът е свързан към домашния интернет и е избран режим 
Корекция ( Edit), на дисплея ще се появи списък с програмите за 
седмично отопление, зададени през мобилното приложение Smart 
Heater.
Ако до сега не сте използвали мобилното приложение Smart Heater или 
не сте задали програми за седмично отопление, на дисплея ще се появи 
следното меню:
 HO  - програма за седмично отопление “Home“
 OF  -  програма за седмично отопление “Office“
 “--” - Режим Готовност (Stndby)
 AF  - температура против замръзване (Anti-Freezing) – по подразбиране
е 7oC.
Ако зададете нови програми за седмично отопление, те ще се появят в 
менюто (освен ако не сте посочили друго).

 P1, P2… - програми за седмично отопление
Желаната програма се избира с бутони “ + “ или “ - “ и се потвърждава с 
еднократно натискане на бутона ОК. 
Внимание: Ако е изписана желаната програма, но не сте натиснали 
ОК, след 30 секунди уредът ще се върне в режим Директно 
управление(Direct Control) и ще поддържа последната зададена 
температура.
В случай, че не може да се свържете с домашния интернет 
(WiFi)
Ако не може да свържете уреда към интернет, няма да е възможно да 
зададете програма за седмично отопление, защото няма да е зададено 
актуалното време. При това положение, менюто с възможните функции 
в режим Корекция (Edit) ще изглежда така:
 HO  - поддържа се температура 20оС
 AF  - температура против замръзване (Anti-Freezing) – по подразбиране
е 7oC.
 “--” - Режим Готовност (Stndby)
Желаната програма се избира с бутони “ + “ или “ - “ и се потвърждава с 
еднократно натискане на бутона ОК. 

Внимание: Ако е изписана желаната програма, но не
сте натиснали ОК, след 30 секунди уредът ще се 
върне в режим Директно управление(Direct Control) и
ще поддържа последната зададена температура.

Настройки на „Smart“ конфигурацията
Когато започнете да използвате мобилното 
приложение на уреда, трябва да е възможно да 
добавите активния уред към приложението, чиято 
конфигурация съответства на вашите предпочитания.  
За тази цел натиснете и задръжте едновременно 
бутони  “ + “ и “ - “,  докато на дисплея се появи 
символът SC (Smart Configuration). Тогава пуснете 
бутоните.  SC ще се задържи на дисплея, докато 
уредът се свързва с приложението Smart Heater. След 
като е завършило конфигурирането (когато 
приложението е разпознало уреда), и двата 
индикатора (син и червен) на дисплея ще мигат.  Ако в
процеса на конфигуриране приложението не успее да 
открие уреда, то ще се появи съобщение за грешка (за
повече информация относно свързването на 
конвектор към приложението Smart Heater вижте 
упътването за работа с приложението Smart Heater на 
https://smartdevices.adax.lt/guides/en_no_se_fi_wt-
user-manual-1.0.pdf ).)
Независимо дали конфигурирането е било успешно 
или не, ако до 30 секунди не се потвърдят 
настройките, уредът ще превключи от режим SC 
(Smart Configuration) към последния зададен режим.

Временно намаляване(повишаване) на 
зададените параметри за отопление.
Ако искате временно да спрете програмата за 
отопление, в режим Директно управление(Direct 
Control), с  бутони  “ + “ или “ - “  настройте 
предпочитаната температура.
Внимание: Уредът ще поддържа временно 
зададената температура докато стартира нов режим 
на отопление съгласно графика на седмичната програма 
за отопление.

Рестартиране на уреда
При необходимост може да възстановявате 
настройките по подразбиране.  За целта, 
едновременно натиснете  бутони  “ + “,  “ - “  и OK 
докато на дисплея се появи мигащ символ rE. Тогава 
пуснете и трите бутона. Дисплеят ще изпише 20оС, 
също както при първоначалното включване на уреда.
Приложение Smart Heater app


