
      

        
      

          
       
       
         
        
        

         
       
        
        
         
       

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДИСПЛЕЯ НА ТЕРМОСТАТА

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ:
1. Дисплей показващ температурата и управляващите 
параметри.
2. Червената светлина е включена когато отоплителният уред 
работи. 
3. Зелена светлина, показваща понижена температура. 
Включва се, когато отоплителният уред работи в съответствие 
с избраната програма, поддържаща понижена температура. 
(Вижте раздел Допълнителни функции) 
4. Индикатор със зелена светлина, показващ температурата „
комфорт“. Включва се, когато отоплителният уред работи в 
съответствие с избраната програма, поддържаща 
температурата „комфорт“. (Вижте раздел Допълнителни 
функции) 

– Бутон за избор означаващ „повече“.

– Потвърждаване на избора.OK

   

   

 

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ:

  + – Увеличава температурата,

времето или друг параметър.

  - – Намалява температурата, 

времето
 

или друг параметър.

< – Бутон за избор означаващ
 „по-малко“.

<

     

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Уредът се включва и изключва посредством натискане на бутона „     “ от дясната страна на отоплителния уред. Когато уредът се включи
за първи път, той работи на установената по подразбиране температура „комфорт“ от 22°C; в същото време, мигащия дисплей показва, 
че часовото време все още не е настроено (Вижте меню Настройки). Отоплителният уред ще поддържа показаната на дисплеятемпература 
ако ползвателя не избере желаната програма от меню Програма. Вие можете да създадете собствена седмичнаотоплителна програма (P1) 
или да използвате съществуващите стандартни програми „Офис“ (P2) или „Дом“ (P3). Седмичните програмиопределят кога да се поддържа 
комфортната температура (22°C) и кога да се поддържа понижената температура, която пести енергия
(17°C). 

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Външната температура е показана на дисплея. В случай, че тя не отговаря на показанията на термометъра, тя може да 
бъде калибрирана. Например, отоплителният прибор показва, че външната температура е 20°C; в същото време, друг 
термометър показва, че тя е 22°C. Тогава можете да го калибрирате и да зададете температурата измерена с помощта 
на другия термометър. 
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Настройка на ден от седмицата и часово време на отоплителния уред

Настройка на седмичната отоплителна програма

Настройка на температура „комфорт“

Настройка на понижена температураrd
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Функция откриване на отворен прозорец

Калибриране на температурата

   
DT S5.1 BG

      инструкции за работа на термостата 2018-12-06 art.no.: 62235

С натискане и задържане на бутон       за 3 секунди, менюто за избор може да бъде включено или изключено. Използвайте бутоните             

за да прелистите списъка и бутон       за да изберете необходимите настройки или да потвърдите Вашия избор: 

 

  Задайте деня от седмицата, като натиснете             : 1 – понеделник; 2 – вторник, и т. н., и запазете като натиснете      . 
Задайте час: 0-23 и запазете като натиснете      . Задайте минути: 0-59 и запазете като натиснете      . Вие няма да можете да 
направите други настройки докато не зададете ден от седмицата и часово време.

P1 ще ви уведоми, че ще коригирате потребителската програма. Потвърдете с натискане на      . Изберете кой (кои) ден (дни) ще 

настроите с помощта на бутони        и      : 7d – 7 дена, 5d – 5 работни дни, 2d – почивни дни, d1 – понеделник, d2 – вторник, d3 – сряда, 

d4 – четвъртък, d5 – петък, d6 – събота, d7 – неделя, и потвърдете с натискане на      . С помощта на бутони       и       изберете от 00 до 

23 и задайте желаната температура за всеки час:       желана температура (зелената светлина       е включена),       температура
 „комфорт“ (зелената светлина       е включена). След натискане на      , Вие ще се върнете към списъка за избор на желания ден за 

по-нататъшно програмиране или ще излезете от меню настройки натискайки       за 3 секунди.

Ако искате да включите седмична програма, вижте главата „Меню Програма“. Последната стойност, използвана на екрана, се 

приписва на температурата „комфорт“ преди началото на програмирането. 

 
 

Изберете желаната комфортна температура натискайки       и      . С натискането на      , Вие ще влезете в меню настройки.

                    Изберете желаната понижена температура натискайки     и      . С натискането на      , Вие ще влезете в меню настройки.

 

Изберете “On” или “oF” натискайки       или      . Тази функция е изключена по подразбиране.Функцията за отворен прозорец 
открива дали има отворен прозорец (т. е., тя засича рязка промяна в температурата за кратък период от време). След 
засичане на отворен прозорец, отоплението се изключва автоматично и се включва режима против замръзване с 
поддържане на температура 7°C и „AF“ се изобразява на екрана. След затваряне на прозореца, т. е., когато температурата се 
повиши, отоплителният уред автоматично включва предишната програма или поддържа зададената постоянна 
температура.
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Адаптивно стартиране

Възстановете на фабричните настройки по подразбиране на отоплителния уред
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Функция

Седмичната програма на потребителя ще бъде включена и може да бъде настроена в зависимост от нуждите му.

Ще бъде включена програма „Офис“, осигуряваща комфортна температура през работното време.

Ще бъде включена програма „Дом“, осигуряваща комфортна температура сутрин и вечер, както и през целия ден по 

време на седмичните почивни дни. 

Уредът ще премине в спящ режим, по време на който отоплението е изключено, но настройките на часовника се поддържат.

Седмичната програма ще бъде изключена и отоплителният уред ще работи в съответствие със стойностите показани на екрана.

       

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя
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Ако настроите изписаната на екрана температура с помощта на бутоните       и       но не натиснете       когато светлината на комфортната 

или понижената температура е включена, зададената температура ще е валидна само до следващата промяна на температурата на 

отоплението в съответствие с установената програма. По време на временната настройка на седмичната температура, ще мига светлинен 

индикатор над бутоните       (понижена температура) или       (повишена температура). 

Защита срещу неразрешено използване от деца или други лица
Термостата може да бъде защитен срещу неразрешено използване от деца или други лица. Тази функция може да бъде включена или 

изключена посредством натискане и задържане на бутоните       и       едновременно за 5 секунди докато не видите “cc” на екрана. 

Намаляване на осветлението (автоматично намаляване на яркостта на екрана)
Ако нагревателният уред е в неактивен режим за 15 секунди, яркостта на екрана ще се намали. Ако натиснете някой от бутоните на 
дисплея на термостата, яркостта ще се възвърне. 
24-часова защита в случай на прекъсване на захранването
Нагревателят ще поддържа работата на вътрешния часовник в продължение на 24 часа в случай на прекъсване на захранването.

Ако прекъсването на захранването продължи повече от 24 часа, термостатът ще се върне към последната избрана температура или 

програма. На екрана ще мига, което показва липса на електрозахранване. Мигащата функция ще продължи, докато не натиснете 

който и да е бутон. 

МЕНЮ ПРОГРАМА
Натискайки бутона      , Вие влизате в менюто за избор на седмичната програма за отопление. Използвайте бутони             за да прелистите 

следния списък:

 

Желаната програма може да бъде избрана с натискане на      . 
Часове, през които се поддържа температура „комфорт“ в седмичната отоплителна програма:

                     Ден                                Часове, през които се поддържа температура „комфорт“

Включете (“On”) или изключете (“oF”) адаптивното стартиране с помощта на бутоните       и      . Тази функция достига 

зададената от потребителя температура в определено време. Например, ако Вие искате температурата в 9 часа да е 22°C, 

отоплителният уред ще определи кога трябва да се включи, така че температурата да достигне 22°C в зададеното време. 

Натиснете     и след като се изключи дисплея, натиснете и задръжте     отново докато видите “00” след всеки показан на 
екрана сегмент.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Постоянна настройка на температурата в седмичната програма
Ако настроите изписаната на екрана температура с помощта на бутоните + и - и натиснете OK когато светлината на комфортната или
понижената температура е включена, действащата програма автоматично ще промени температурата на съответния режим.

Временна настройка на температурата в седмичната програма
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