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Дисплей і кнопки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регулювання годинника 
 

Натисніть та утримуйте кнопку «М» протягом 3 секунд, налаштуйте годинник, використовуючи ручку вліво або 

вправо, кожне натискання кнопки «М» перейде до наступних налаштувань. 

 

 

 

 

 
Дитячий замок 
 

Під час ввімкненого дитячого блокування (зверніться до пункту меню 11 в налаштуваннях параметрів), кнопки 

заблокуються, коли підсвітка вимкнеться. Для розблокування потрібне тривале натискання кнопки ВКЛ/ВИКЛ.  

 
Вибір режиму 
 

Натисніть кнопку «М» для вибору Програмного режиму / Ручного режиму / Режиму «Відсутність».  

 
Програмування 
 

Натисніть та утримуйте кнопку «Р» протягом 3 секунд для входу в програмне налаштування.  

Встановіть графік (День тижня – Період - Час початку - Температура), регулюючи ручку вліво або вправо для 

зміни значення, кожне натискання кнопки «P» перейде до наступих налаштувань. 

  

Meню Опис Meню Опис   
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Монтажна схема 
 

 

 

Установка  
 

Встановлюйте терморегулятор на рівні очей.  

Не встановлюйте поблизу прямого джерела тепла, оскільки це вплине на функціональність.  

Не натискайте сильно на РК-екран, оскільки це може призвести до непоправної шкоди. 

 

Встановлення  термостату (передавача): 

Крок 1: Обережно відокремте корпус термостата від задньої пластини. 

Крок 2: Закріпіть задню пластину термостата надійно на стіні за допомогою гвинтів. 

Крок 3: Закріпіть корпус термостата на задній пластині. 

05 Темп. захисту від замерзання. 5 °C ~ 15 °C 5 °C 

09 Диференціал перемикання 0~3 °C 0 °C 

10 Дисплей 0: кімнатна темп. 

1: задана темп. 

0 

11 Дитяче блокування 1: Увімкнуто 

0: Вимкнуто 

0 

12 Функція виявлення відкритого вікна ON 

OFF 

OFF 

13 Час виявлення функції відкритого вікна 2~30 хвилин     15 хвилин 

14 Темп. активації функції відкритого вікна 

(в межах часу виявлення) 

2.3.4°C  2 °C 

15 Час затримки (повернення до 

попереднього режиму роботи) 

10~60 хвилин  30 хвилин 

17 Скидання до заводських налаштувань 0: Ні  0  

1:Так. Натисніть кнопку 

Вкл/Викл на 5 секунд до 

перезавантаження 

приладу 

 Версія програмного забезпечення   

 Версія програмного забезпечення   



 

 

Встановле

 

1. Обереж

2.  Закріпіть

3.  Затисніт
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