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  Електрическа схема  
 

 Внимание 
- - За да регулирате правилно стайната температура, инсталирайте програмируемия термостат на 1,5 метра от пода, далеч от 

източници на топлина, въздушни потоци или особено студени стени (топлинни мостове). 

- - Ако натоварването, управлявано от релето на програмируемия термостат, работи с мрежово напрежение, връзките трябва да се 
осъществяват чрез всеполюсен превключвател, отговарящ на настоящите стандарти и с отваряне на контакта от поне 3 mm във всеки 
полюс. 

- - Монтажът и електрическите окабелявания на този уред трябва да се извършват от квалифицирани техници и в съответствие с 
действащите стандарти. 

- - Преди да свържете уреда, изключете захранването. 
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   Сдвояване на програмируемия термостат и приложението  
. Когато стъпките, описани в главата за бързо ръководство „ИНСТАЛИРАНЕ“, са изпълнени, е възможно да стартирате връзката и конфигурирането на 
устройството. Когато програмируемият термостат се включи за първи път, той показва за няколко секунди стартовия екран.  

След като софтуерът се зареди, се появява началният екран. 

Дисплеят показва мигащ символ,     показващ, че е необходимо да се свърже програмируемият термостат към приложението (този символ 

се появява при първата конфигурация или при преконфигуриране на Wi-Fi връзката). 

Символът    се появява на дисплея, когато Wi-Fi връзка вече е налична и устройството е свързано и свързано с приложението. 

Лентите на този символ се запълват в зависимост от качеството на наличния Wi-Fi сигнал. 

Връзка на устройство с Wi-Fi мрежа и приложение 

 
Изтеглете и стартирайте приложението Seitron Smart на вашето 

мобилно устройство (смартфон и / или таблет). 

 
 

 

Ако вече имате регистриран имейл и парола, попълнете 

посочените полета. 

Ако не сте регистрирани, натиснете бутона ‘Вход’ 

 

  
 
 

 

Сдвоете ново Wi-time със специалното приложение 
 
 
 
 
 
 

 

Нати
снет
е 

‘ + ‘ 

изберете 

‘ Wi-Time ‘ 

 
 
 
 
 
 

 

Следвайте инструкциите и 

настиснете ‘ Start ‘ 

1 

2 

3 
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8F:14:AT:68:HF:7C 
 

6D:45:ID:46:RQ:0L 
 

2S:96:VT:65:FG:2A 

 

 Когато устройството бъде открито, MAC адресът ще се появи на 

екрана, показан по-долу. 
 

 

Вниамние 
- Възможно е да се сдвоят повече от едно устройство; И така, на екрана „Търсене на устройство“ всички активни MAC 

адреси за wi-time ще бъдат видими. В този случай свържете едно устройство едновременно. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Внимание 
- На главния екран на свързаните програмируеми термостати се появява символът, показващ, че първата асоциация на 

wi-time / приложението вече е извършено.

 
 

 

 

8F:14:AT:68:HF:7C 

6D:45:ID:46:RQ:0L 

 
2S:96:VT:65:FG:2A 

Натиснете MAC адреса, за да стартирате процеса на сдвояване (програмируем термостат 

за свързване => приложение). 

MAC адресът на устройството е показан на потребителския параметър „Информационна 

услуга“: Вижте глава „Задаване на потребителски параметри“. 

Попълнете всички полета, както е предложено в примерните полета, и изберете една от 

наличните Wi-Fi мрежи. 

Натиснете бутона „Сдвояване“. 

Сега устройството е свързано към посочената Wi-Fi мрежа и може да се управлява дистанционно с 

помощта на приложението. 
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  Работа  

 
Стартиране 

• • Свържете програмируемия термостат с приложението, както е описано в параграф „Сдвояване на програмируемия термостат 
и приложение“. 

• • Задайте програмируемия режим на работа на термостата на отопление (зададено по подразбиране) или охлаждане. 
 

Функциониране 
В режим „Отопление“, когато откритата стайна температура, чрез вътрешния сензор или алтернативно с външния датчик, е по-ниска от зададената 
(ръчно или по програма), wi-time активира релето за стартиране на котела и символа "  " се появява на дисплея. 

В режим „Охлаждане“, когато откритата стайна температура, чрез вътрешния сензор или алтернативно с външния сензор, е по-висока от зададената 
(ръчно или по програма), wi-time активира релето за стартиране на охладителната система и на дисплея се появява символ " ". 

 

Визуализация на дисплея 
- Когато работи нормално, дисплеят показва: 

- - Текущото време, регулирано чрез Wi-Fi или зададено ръчно. 

- - Откритата стайна температура. 

- - Символът на Wi-Fi връзката (( ) или символът на режима за конфигуриране (( ). 

- - Под реда в долната част на дисплея се показва зададената температура. Ако устройството е в режим „Отопление“ и се 

затопля, за да достигне зададената температура (зададена ръчно или по програма), се изписва „Нагрява се до“ и 

зададената температура. Ако устройството е в режим „Охлаждане“ и то охлажда стаята, за да достигне зададената 

температура (зададена ръчно или чрез програма), се изписва „Охлаждане до“ и впоследствие зададената температура. 

 
Предупреждение 
Ако дисплеят е изключен, устройството извършва актуализация на софтуера. Моля, не изключвайте 

устройството от електрическата мрежа и не забравяйте да осигурите покритие за Wi-Fi интернет сигнал. 

Регулиране на стайната температура 
Регулирането на стайната температура може да стане по два конфигурируеми начина, описани по-долу. 

 

        Програма  

Този режим може да се активира директно по време на Wi-Fi или чрез приложението. Този режим, който с времеви интервали може да се 

управлява чрез  приложение Seitron, позволява да се активира настройката на стайната температура според зададената седмична програма.  

- Подробности: 

- - Програмируемият термостат регулира стайната температура според зададената програма. 

- Това са режимите на регулиране: В режим на отопление: Антифриз, комфорт или икономичност. 

- В режим на охлаждане: Изключено, Комфортно или Икономично. 

- - Обикновено в режим отопление, за да се получи икономичен нощен режим, икономичната температура трябва да има по-ниска стойност от 

комфортната. Напротив, когато е в режим на охлаждане, икономичната температура трябва да има по-висока стойност от комфортната. 

        Ръчно

 

. Този режим, който може да се активира директно на wi-time или чрез App, позволява ръчно да регулирате стайната 

температура независимо от програмата за време, в съответствие с режима, зададен на потребителския параметър ‘Manual’ 

или от настройките на приложението. 

Този режим може да се активира, като с бутоните      или        , както е описано по-долу: 

- Натиснете веднъж бутона     или   

- Дисплеят показва ‘Промяна на зададената стойност’ и свързаната с нея конфигурирана температура на зададената 

стойност. 

- Чрез допълнително натискане на бутоните       или       зададената температура може да бъде променена и времето за 

включване автоматично се превключва на 

режимът на „ръчно“ регулиране. 

Ако потребителският параметър „Ръчно“ е зададен на „Временно“, дисплеят показва символа „ „; този режим ще бъде 

активен до 23.59 от текущия ден. 
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Напротив, ако потребителският параметър „Ръчно“ е зададен на „Постоянен“, дисплеят показва символа „‘  ‘; „; този 

режим ще бъде активен, докато не бъде деактивиран доброволно. 

Внимание 
Ако е необходимо да се върнете към настройката „Програма“, следвайте процедурата, описана в 

НАСТРОЙВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПАРАМЕТРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
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  Подпомагане (бууст)  
Чрез активиране на този режим програмируемият термостат принуждава системата да се включи в режим на отопление или охлаждане (в 
зависимост от направената настройка) за време, което може да бъде настроено на 30, 60 или 90 минути независимо от зададената температура.  
Тази функция се активира, ако е необходима за затопляне или охлаждане на среда, особено гореща или студена. 

 

 

За да изключите програмируемия термостат, натиснете бутона ‘‘ ’ за поне една секунда. На дисплея се изписва „OFF“. 
 

Чрез натискане по едно и също време на бутоните ‘   ‘ и  ‘ ‘ когато е на главния екран или когато програмируемият термостат е изключен, е 
възможно да заключите клавиатурата, така че да не е възможно да се подправя устройството или да се натисне случайно някой бутон. 

 Заключването на клавиатурата се потвърждава на дисплея със съобщение и символ ‘  ‘. 
За да отключите клавиатурата натиснете едновременно бутоните‘ ‘   и  ‘ ‘ отново: дисплеят показва съобщение за потвърждение, че 
клавиатурата 
е отключена. 

 

Функцията за антифриз се активира, ако програмируемият термостат е включен и едновременно са изпълнени следните три условия: 

1 Устройството е в режим „Програма“. 

2 Не е определена температура на комфорт или икономичност във времеви интервал по време на дневната програма.  

3 Устройството е в режим на отопление. 

Ако всички тези условия са изпълнени, функцията за антифриз ще бъде активна; в такъв случай стайната температура се регулира според 

стойността, зададена на параметъра за антифриз (вижте параграф „НАСТРОЙКИ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“). Ако при условие 

номер 3 програмируемият термостат е настроен на режим „Охлаждане“, на дисплея се изписва „Изключено“, което показва, че функцията за 

антифриз не е активна. 
 

 

Подсветката на дисплея се включва при натискане на който и да е клавиш. Когато не се използва програмируем термостат, подсветката е в 
режим на готовност. 

 

 

Wi-time се предлага с вход, към който може да се свърже дистанционен сензор (по избор). 
Външният сензор може да се използва за откриване на стайна температура, в случай че програмируемият термостат трябва да  бъде монтиран в 
положение, което не е подходящо за откриване на стайна температура. 
В случай че инсталацията предвижда дистанционен сензор, е необходимо да свържете 10 KOhm при 25 ° C NTC сензор към клеми 1 и 2, както е показано 
на схемата на краткото ръководство на страница 4. 
В случай на съмнения относно кой тип сензор е необходимо да се свържете, моля свържете се с производителя. 
Програмируемият термостат автоматично разпознава дали е свързан дистанционен сензор и той ще регулира стайната температура според 
температурата, открита от самия дистанционен сензор. 
Температурата, показана на устройството, ще бъде тази, която се открива от дистанционния сензор. 

Изключване / OFF 

Заключване на клавишите 

Антизамръзване функция (антифриз) 

Подсветка 

Дистанционен температурен сензор 
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Захранване: 100 .. 253V~ 50 .. 60Hz 

Честота: 2.4 .. 2.5 GHz 

Модулация: DSSS / OFDM / MIMO-OFDM 

Макс. Предавана радиочестотна мощност: <100 mW 

Антена тип:  Вътрешна 

Обхват темп. Рег.:           комфорт: 5°C .. 40°C 

                                                        икономия: 5°C .. 40°C 
Асиметричен диференциал (Хистерезис): 0,1°C .. 5°C (подрз. 0,2°C)  
Антифриз: 2°C .. 25.0°C 

Изместване на температурния сензор: ± 5.0°C. (подрзt 0.0°C) 
Вътрешен сензор тип: NTC 10K Ohm ±1% @ 25°C 
Дист. Сензор тип (опция): NTC 10K Ohm ±1% @ 25°C 

Точност: ±1°C 

Резолюция: 0.1°C 

Рейтинг контакт: 3(1)A 250V~ SPDT 
Степен защита: IP 30 

Вид на действието: 1 

Категория пренапрежение: II 
Степен замърсяване: 2 
Проследяващ индекс (PTI): 175 

Клас на защита срещу 

токов удар II 

Номинално импулсно напрежение: 2500V 
Брой ръчни цикли: 1.000 
Брой авт. цикли: 100.000 

Софтуер клас: A 

EMC тест напрежение: 230V~ 
EMC тест ток: 25mA  

Грешка в допустимите отклонения на разстоянията 

режим „кратко“ изключване ±0,15mm 
Температура на изпитване за налягане: 75°C 

Работна температура: 0°C .. +40°C 

Темп. На съхранение: -10°C .. +50°C 
Лимит влажност: 20% .. 80% RH без конденз 
Кейс: Материал: ABS+PC V0 самогасящ се 

Цвят: Бял / Черен 
 

 

Клас: IV 

Принос към енергийната ефективност: 2% 
 

С оглед на непрекъснатото развитие на техните продукти, производителят си запазва правото да променя техническите данни и характеристики без 
предварително уведомление. 
Потребителят е гарантиран срещу липса на съответствие в съответствие с Европейската директива 1999/44 / EC, както и с документа на производителя 
относно гаранционната политика. 
Пълният текст на гаранцията се предоставя при поискване от продавача. 

Технически характеристики  

Класификация под рег. 2013.811.CE 

ГАРАНЦИЯ 
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  НАСТРОЙКИ НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

: За да получите достъп до настройките на програмируемия термостат, постъпете по следния начин: 

1. Натиснете бутона ‘ ‘; дисплеят показва основното меню 

2. Натиснете бутона ‘ ‘ или ‘ ‘За превъртане на потребителските параметри: 

• • Дата / час (видимо само ако устройството не е свързано с Wi-Fi) 

• • Яркост 

• • Езици 

• • Програма (видима само ако режимът на регулиране е зададен на ръчен постоянен или ръчен временен) 

• • Звук 

• • Разширени 

• • Нулиране на устройството 

• • Информационна услуга 

3. Натиснете бутона ‘ ‘За влизане в режим на редактиране на избрания параметър. 

4. Конфигурирайте данните, свързани с всеки параметър, както е показано по-долу. 

5. За да излезете от програмирането на потребителските параметри, изберете опцията ‘EXIT’ или натиснете бутона ‘‘  ‘ 

или изчакайте 15 секунди, без да натискате бутон. 

  Дата/час  

 Внимание 
- Менюто „Дата / час“ се вижда само ако устройството НЕ е сдвоено с App Seitron Smart. 

- - Wi-Fi връзката автоматично задава дата и час. 

За да настроите часовника на програмируемия термостат, извършете следните операции: 

1. Натиснете бутон ‘ ‘ на програмируемия термостат за достъп до менюто с потребителски параметри. 

2. Чрез бутоните ‘ ‘   и     ‘ ‘ изберете параметъра Дата / час и натиснете бутон‘ ‘. 

3.  Чрез бутоните ‘ ‘    и ‘ ‘ изберете параметъра Дата и натиснете бутон  ‘ ‘. 

4. Настройте датата чрез  ‘ ‘ и ‘    натиснете  ‘ ‘ за да потвърдите зададените данни и да преминете към следващото. 

5. След настройка на годината, натиснете ‘ за връщане в горното меню. 

6. Чрез бутоните  ‘    ‘ и ‘ ‘ изберете параметра Час и натиснете   ‘ ‘. 

7. Настройте часът чрез      ‘ ‘   и ‘ ‘; натиснете    ‘ ‘ за да потвърдите зададените данни и продължете към следващото. 

8. След настройка на секундите, натиснете ‘ ‘ за връщане в горното меню. 

9. Чрез бутони       ‘ ‘    и ‘ ‘изберете опция‘EXIT’,  на тис нете  бут он  ‘  ‘ или изчакайте 15 мин без да натискате бутон. 
 

        Яркост  

Чрез този параметър е възможно да настроите яркостта на дисплея на две нива, да включите / изключите белите светодиоди на 

четирите ъгъла на дисплея и да промените цвета на фона на дисплея. 

1. Натиснете бутон ‘ ‘; дисплеят показва менюто 

2. Изберете меню Brightness  и натиснете бутон               ‘ ‘. 

3. Изберете чрез бут. ‘ ‘ и/или ‘ ‘ един параметър сред: 

- ‘On’ (това е, когато се управлява времето за свързване; яркостта на дисплея се настройва в диапазона 10 .. 100). 

- ‘Standby’ (това е, когато времето за Wi-Fi не се управлява; яркостта на дисплея се настройва в диапазона 0 .. 100). 

- ‘Backlight’ (параметър, използван за включване / изключване на четирите бели светодиода, разположени в ъглите на дисплея).  

- ‘Theme’ (параметър, използван за задаване на цвета на фона и показване на символи: бял фон и черни 

символи или черен фон и бели символи). 

4. Потвърдете с ‘ ‘. 

5. За параметри ‘On’ и ‘Standby’: настройте яркостта с бутони        ‘ ‘    и ‘ ‘; натиснете   ‘ ‘ за потвърждение 

6. За  ‘Backlight’ параметър,      в зависимост от предложения въпрос натиснете          ‘ ‘ за Да или ‘  ‘ за Не. 

7. За  ‘Theme’ параметър, изберете с брутони      ‘ ‘   и  ‘ ‘ цветът (бял или черен)  и натиснете  ‘ за потвърждение. 

8. За изход от менюто, изберете опция ‘EXIT’ натиснете бутона ‘ ‘  или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 
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  Езици  

С този параметър е възможно да се зададе езикът на програмируемия термостат. 

1. Натиснете бутон ‘ ‘; дисплеят показва менюто 

2. От меню ‘Languages’, на т и с нет е  б у т о н  ‘ ‘. 

3. Изберете с бутон     ‘ ‘ и/или ‘ ‘            избраният език и на тиснете бутон  ‘ ‘ за потвърждение на избора. 

4. За изход от менюто, изберете опция ‘EXIT’ натиснете бутона ‘ ‘  или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 
 

  Програма  
Този параметър е видим само ако стайната температура се регулира в режим „Ръчен временен“ или „Ръчен 

постоянен“. 

Той позволява на програмируемия термостат да възобнови регулирането на стайната температура според 

седмичната програма, зададена чрез приложението. За да възобновите програмирането на времето, процедирайте 

както следва: 

1. Натиснете бутон ‘ ‘; дисплеят показва менюто 

2. На параметър    ‘Program’, натиснете бутона ‘ ‘. 

3. На дисплея се изписва „Disable manual mode?“ (Деактивирайте ръчния режим) 

4. С бутони       ‘ ‘    и‘ ‘ е възможно да изберете една от двете опции, които се появяват на дисплея, Да или Не. 

5.  За да завършите процедурата, изберете „Да“, потвърждавайки с бутон ‘ ‘; 

дисплеят показва потвърждение на настройката, така че wi-time ще регулира стайната температура според зададената седмична програма. 

6. Напротив, с опцията ‘No’, програмируемият термостат се връща към предишния екран, без да запазва промените. 

7. Чрез бутоните   ‘ ‘   и ‘ изберете опцията  EXIT,  на тиснете  бутона   или изчакайте 15 мин без да натискате бутон. 

        Звук  

С този параметър е възможно да настроите звука, излъчван от устройството при използване на бутоните; този 

параметър може да бъде настроен на: звуков сигнал, щракване или безшумен. 

1. Натиснете бутон ‘  ‘; дисплеят показва менюто 

2. На менюто  ‘Sound’, натиснете    ‘. 

3. Изберете с клавиши ‘    ‘ и/или ‘    ‘ предпочитаният звук за клавишите и натиснете ‘    ‘ за потвърждение на избора и 

дисплеят показва потвърждения за избрания звук 

4. За изход от менюто изберте опция ‘EXIT’ натиснете  ‘  ‘ или изчакайте 15 сек. Без да натискате бутон. 

  Разширени  

В това меню е възможно да зададете следните параметри: 

• Режим 

• Ръчен 

• Antifreeze (антифриз) 

• Offset (Изместване) 

• Hysteresis (Хистерезис) 

• Remote (Дистанционно) 

• Ext. sensor man. (Регул. Външен сензор) 

• Limitations (Лимити) 

• Output reg (Външна рег.) 

• TPI setting (TPI настройки) 

• Regional config. (Рег. Конфигур.) 

• Enable Wi-Fi (Разрешаване Wi-Fi) 

• Disable Wi-Fi (Забраняване Wi-Fi) 

• Enable config. (Разрешаване конф.) 

• Disable config. (Забраняване конф.) 

• Default (Подразбиране) 

Режим 
 

Тази настройка позволява да се обърне функцията на релето, в зависимост от това дали се използва системата за отопление или охлаждане. 

Програмируемият термостат е настроен за отопление по подразбиране 

За да се модифицира функцията, трябва да се извърши следната процедура 

1. В  ‘Mode’ меню, натиснете бутон   ‘ ‘. 
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2. Изберете с клавиши  ‘ ‘и/или   ‘ ‘ кой реж им  е  н ео бхо дим о д а с е н астр ои  ( от пл  ил и о хл ) ,  н ат исн ет е  за 
потвърждение 

3. Дисплеят показва съобщението за потвърждение, че е зададен желаният режим. 

4. За изход от менюто изберете опция ‘EXIT’ или на тиснете бутон  ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Ръчно 
 

Този параметър определя вида на ръчно регулиране на стайната температура, когато потребителят активира ръчния режим с помощта  на 

   бутон ‘ ‘  и/или  ‘ ‘ от началния екран или чрез приложението. 

Параметърът позволява избор между две опции: Временна или Постоянна. 

Временна 

Времето за Wi-Fi регулира стайната температура според зададената стойност, конфигурирана ръчно, до 23:59 от текущия ден. 

Постоянна 

Wi-time регулира стайната температура според зададената стойност, конфигурирана ръчно за постоянно или докато потребителят не я 
деактивира доброволно. 

За да конфигурирате този параметър, постъпете по следния начин: 

1. На  опцията  ‘Manual’  на т и сн ет е  ‘. 

2. Изберете чрез бутон ‘ ‘ и/ или  ‘ ‘ кой режим на настроите, натиснете‘     за потвърждение на избора.  

3. Дисплеят показва съобщението за потвърждение, че е зададен желаният режим. 

4. За изход от менюто изберете ‘EXIT’, натиснете ‘  ‘или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

 За повече подробности относно активирането на зададения ръчен режим вижте глава „Регулиране на стайната температура“. 

Antifreeze (Функция против замръзване) 
 

Функцията Antifreeze позволява да се избере минимална температура, която да се поддържа, когато програмируемият термостат е включен, в режим на 

отопление и в текущия времеви интервал не е определена температура на комфорт или икономичност; тази функция позволява да се запази околната среда 

и системата, ако стайната температура падне под зададената стойност. Устройството е настроено по подразбиране с функцията Антифриз на + 3 ° C. 

 

Внимание 

Функцията е активна само ако устройството е настроено в режим отопление. 

За да регулирате температурата против замръзване, действайте по следния начин: 

1. На опция ‘Antifreeze’ натиснете  бутон  ‘ ‘. 

2. Настройте чрез  ‘ ‘ и/ или ‘ температура на Антифрийз, натиснете ‘ ‘ за потвърждение. 

3. За изход от менюто изберете ‘EXIT’, натиснете бутон ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Изместване (компенсация) 
 

С този параметър е възможно да се коригира температурата, открита от сензора от ± 5 ° C, за да се коригират 

всички системни грешки при отчитане, които се случват поради позиционирането на програмируемия 

термостат / дистанционен сензор в неподходящи зони за откриване на стайната температура. 

Устройството е зададено по подразбиране на 0,0 ° C. 

да регулирате изместваната температура на сензора, извършете следните операции: 

1. На опция  ‘Offset’ натиснете  бутон  ‘ ‘. 

2. Регулирайте чрез бутон ‘ ‘ и / или ‘ ‘ температурате на изместване, натиснете‘ ‘ за потвърждение. 

3. За изход от менюто изберете  ‘EXIT’, натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Хистерезис  
 

Настройката на този параметър позволява да се определи хистерезисът, в ° C, който се прилага към програмируемия 
термостат. 

За да регулирате хистерезиса, извършете следните операции: 

1. На менюто  ‘Hysteresis’, натиснете   ‘ ‘. 

2. Регулирайте чрез бутон ‘ ‘ и / или ‘ ‘ хистерезиса, натиснете    ‘ ‘ за потвърждение на стойността . 

3. За изход от менюто изберете‘EXIT’, натиснете  ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Забележка: Този параметър е видим само ако параметърът ‘Output Reg. „Е зададен на„ ВКЛ. / ИЗКЛ. “ 
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Дистанционно управление 
 

Този параметър се използва за сдвояване на wi-time с радиоприемник SwitchON и следователно за 

деактивиране / активиране на него. В това меню е възможно да зададете следните параметри: 

• Search Remote (Търси управление) 

• Disable Remote (Изключи управление) 

• Enable Remote (Позволи управление) 

• Remote relay (Дист. Реле) 

• Wi-Time relay (Wi-Time реле) 

• Eliminate remote (Елеминирай дист.) 

• Infoservice (Информационен сервиз) 

Търсене дистанционно управление 
 

С този режим wi-time активира функцията за търсене, за да научи самостоятелно радио-адреса на wi-time на радиоприемника 

SwitchON и след сдвояването му автоматично го активира. 

Wi-time .. SwitchON сдвояването се сигнализира чрез показване на иконата ‘  ’. 

 Внимание 
възможно е да се сдвоят до два радиоприемника SwitchON с един wi-time. 

КОНФИГУРАЦИЯ НА РАДИО СИСТЕМА 

Преди да инсталирате wi-time в крайното му положение, е необходимо да проверите дали радиоприемникът получава 
сигналите си правилно. 

Тази операция се извършва чрез активиране на функцията ‘Search Remote’ 

1. В опцията ‘Remote’, натиснете  ‘ ‘. 

2. Изберете ‘Search Remote’ и натиснете‘ ‘. 

3. Появяа се следният въпрос на екрана: ‘Позволяване търсена дист. упрвл.?’. Натиснете  ‘ ‘ за Да или  ‘   за 

НЕ. 

4.     Ако      ‘ ‘ е натиснат, устройството стартира режим на търсене и на дисплея се показва  ‘Търсенето на 

дистан. Превключв. започна ‘. Обратно, ако бутон ‘  ‘ е натиснат устройството се връща към горното меню. 

5. Устройството автоматично ще се върне в горното меню след няколко минути. 

На началния екран символът ‘  ’, показвайки, че wi-time търси радиоприемник, с който да се сдвои. В режим 

„Търсене на дистанционно“ wi-time продължава да предава на радиоприемника своя идентификационен номер. 

„Търсене на дистанционно“ може да бъде спрян по всяко време с достъп до параметъра „Деактивиране на 
дистанционното“. 

6. Ако радиоприемникът е научил и съхранил адреса на wi-time, на wi-time дисплея се показва символа ‘  и остава светещ. Ако това 

се случи, wi-time комуникира правилно с приемника. 

Когато wi-time е поставен в крайната си позиция, уверете се, че двете устройства все още комуникират правилно. Ако wi -time 

е поставен твърде далеч от радиоприемника SwitchON, изходното реле ще остане винаги включено или винаги изключено и 

на дисплея за wi-time символът "‘  " ще мига: в този случай се препоръчва да се намери по-добро място, може би по-

близо до радиоприемника и се уверете, че той не е близо до метални екрани или до стоманобетонни стени, които могат да 

отслабят радиосигналите. Качеството на радиосигнала може да се следи на радиоприемника, вижте съответната 

документация, за да намерите допълнителна информация.  

7. За изход от менюто изберете  ‘EXIT’, натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Изключи управление 
 

. Wi-time деактивира сдвояването с радиоприемник SwitchON. 

Този параметър е видим само ако радиоприемник е сдвоен с wi-time. 

операция се извършва чрез активиране на функцията ‘Disable Remote’: 

1. На опцията ‘Remote’, натиснете бутон ‘ ‘. 

2. Изберете ‘Disable Remote’ и натиснете  ‘ ‘. 

3. Появява се следният въпрос: Деактивиране на дист. управл?, натиснете бутон    ‘ ‘ за Да или   ‘  ‘ за Не 

4. Ако бутон  ‘ ‘е натиснат на екрана се появява съобщение „Радио приемникът е деактивиран“.Обратно, ако е натиснат 

бутон ‘  ‘ устройството се връща в горното меню. 

5. За изход от менюто изберете ‘EXIT’, натиснете бутон     ‘ ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 



Enable Remote 
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Wi-time активира управлението на сдвоения радиоприемник SwitchON. Функцията ‘Enable Remote’ се активира автоматично 

по време на фазата на самообучение на радио адреса с параметър ‘Search Remote’. 

Този параметър е достъпен, ако сдвояването на радиоприемник не е извършено или ако 

дистанционният приемник е деактивиран чрез параметъра ‘Disable Remote’. В този последен случай wi-

time активира комуникацията с последния сдвоен радиоприемник. 

Тази операция се извършва, активирайки функцията ‘Enable Remote’: 

1. Изберете ‘Enable Remote’ и натиснете ‘   ‘. 

2. Появява се следният въпрос на екрана „ Разрешаване на дист. управл.?, натиснете  ‘ ‘ за Да или  ‘  ‘ за Не. 

3. Ако бутон ‘ ‘ е натиснат на екрана се появява съобщението „Дист. упрвл. Разрешено, обратно, ако е 

натиснат ‘  ‘ устройството се връща в горното меню. 

4. За изход от менюто изберете ‘EXIT’, натиснете бутон ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Wi-Time реле 
 

Чрез активиране на тази опция е възможно чрез Wi-Time да управлявате свързаните релета SwitchONs и 

едновременно да използвате вграденото реле на самия Wi-Time. 

Тази опция ще се вижда само ако режимът на отдалечено търсене е активен или SwitchON вече е свързан. 

Тази операция се извършва чрез активиране на функцията ‘Wi-Time relay’: 

1. Изберете  ‘Wi-Time relay’ и на т ис не те ‘ ‘. 

2. Появява се следният въпрос: „Активиране Wi-Time реле?“     Натиснете бутон       ‘ ‘  за ДА и ‘  ‘ за НЕ. 

3. Ако бутон ‘ ‘ е натиснат на дисплея се появява съобщението „ Wi-Time реле активирано‘. Напротив, ако е 

натиснат бутон ‘  ‘ устройството се връща към горното меню. 

4. За изход от менюто изчакайте 15 сек без да натискате бутон или натиснете ‘  ‘. 

Дист. упрв. реле 
 

Радиоприемникът SwitchON е снабден с две релета; чрез този параметър е възможно да изберете кое реле да 

използвате за контрол на стайната температура, в зависимост от зададената функционална логика чрез параметъра 

‘Режим’ или с помощта на приложението Seitron Smart. 

Параметърът позволява да избирате между пет вида употреба, които са описани по-долу. 

R1 Tp 

Времето за свързване регулира стайната температура въз основа на зададената температура, като използва изхода 

OUT 1 (R1) на SwitchOn. Изходът OUT 2 (R2) е изключен. 

R2 Tp 

Времето за свързване регулира стайната температура въз основа на зададената температура, като използва изхода 

OUT 2 (R2) на SwitchOn. Изходът OUT 1 (R1) е изключен. 

R1 R2 Tp 

Времето за свързване регулира стайната температура въз основа на зададената температура, използвайки и двата 

изхода, OUT 1 (R1) и OUT 2 (R2), на SwitchOn. 

R1 Tp R2 Мод 

Wi-time регулира стайната температура въз основа на зададената температура, използвайки изхода OUT 1 (R1) на 

SwitchOn, докато изходът OUT 2 (R2) на SwitchOn се управлява в съответствие с функциониращата логика, зададена 

на параметъра ' Режим '. 

R1 TpH R2 TpC 

Времето за свързване регулира стайната температура въз основа на зададената температура, като използва изхода 

OUT 1 (R1) на SwitchOn за управление на режима „Отопление“ и изхода OUT 2 (R2) на SwitchOn за управление на 

„Охлаждането“ режим. Тази операция се извършва чрез активиране на функцията ‘Remote relay’: 

1. Изберете  ‘Remote relay’ и на т ис нете  ‘ ‘. 

2. Изберете чрез бутон ‘ ‘ и / или ‘ ‘ един от операционните режими, натиснете ‘ ‘ за потвърждение  

 На дисплея се появява съобщение за потвърждение за направения избор. 

3. За изход от менюто изберете ‘EXIT’, натиснете ‘  ‘или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Забележка: Ако два SwitchON са свързани към един Wi-Time, те ще изпълняват същите команди, изпратени от 
Wi-Time. 
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Елиминирайте дист. управл. 
Чрез този параметър е възможно напълно да се изтрие SwitchON, сдвоен с Wi-Time. В случай, че искате да ги сдвоите отново, 
ще трябва да повторите описаната по-горе процедура за дистанционно търсене. 
Това става чрез активиране на функцията ‘Премахване на дистанционното’: 

1. Изберетеt ‘Eliminate remote’ и на тиснете ‘ ‘. 

2. Появява се следниявт въпрос „Елиминиране на дист. упрвл. Реле?“ натиснете бутон  ‘ ‘ за ДА или‘  ‘за НЕ. 

3. Ако бутон ‘ ‘ iе натиснат на дисплея се появява съобщението: Дист. упрвл. Реле елиминирано. Напротив, ако е 

натиснат бутон ‘  ‘устройството се връща в горното меню. 

4. За изход от менюто, изчакайте 15 сек без да натискате бутон или натиснете ‘  ‘. 

Информационен сервиз 
 

В този параметър е възможно да се намерят MAC адресите на SwitchON (Remote MAC 1 и Remote MAC 2), които  

са свързани към Wi-Time. 

Управл. външен сензор 
 

Забележка: Този параметър е видим само ако параметърът „Режим“ е зададен на „Отопление“ 

В това меню е възможно да зададете следните параметри: 

• Актив. Подова темп. 

• Деакт. Подов. Темп. 

• Tmp min (Темп. мин) 

• Tmp max (Темп. Макс. 

• Measured Tmp (Измерване) 

Актив. Подова темп.  
 

С този параметър е възможно да конфигурирате дистанционния сензор за измерване на температурата 

на замазката; това е полезна функция, когато става въпрос за системи за подово отопление. В този 

случай е необходимо да свържете NTC 10 KOhm при 25 ° C дистанционен сензор към клеми 1 и 2, както 

е показано на електрическата схема на краткото ръководство на фиг. 4. Ако имате някакви съмнения 

относно свързването на сензора, моля обадете се на производителя. 

За да конфигурирате този параметър продължете така: 

1. Изберете опцията ‘Activ. screed’ и  н а т и с н е те  ‘ ‘. 

2. На екранът се появява следния въпрос: Нагласяне външ сензор на подов режим?“ Натиснете ‘ ‘за ДА или ‘  

за НЕ. 

3. Ако бутон ‘ ‘ е  на ти с н ът  на  д и спл ея  се  п ояв ява  с ъо бще н иет о:  Въ нш.  Сенз о р  на стр ое н  на  п од ов  

реж им . на пр от ив  а к о  е  на т и сна т  б ут он  ‘  ‘ устройството се връща към горното меню. 

4. Ако вътр. сензорът е настроен на подов режим, задайте температурите на безопасност ‘Tmp min’ и Tmp max ’. 

Tmp min (подова мин. темп) / Tmp max (подова макс темп.) 
 

С външния сензор, настроен на подов режим, wi-time може да управлява долната и горната граница на 

температурата на замазката при регулиране на стайна температура. На тези параметри е възможно да се зададе 

минимална и максимална температура на замазката. Ако външният датчик е свързан и настроен да отчита 

температурата на замазката, програмируемият термостат, когато регулира стайната температура, първо ще вземе 

предвид температурните граници, в които замазката трябва да остане. При нагряване е възможно да зададете долна 

граница, под която замазката не трябва да отива, така че подът никога не е твърде студен; докато може да се зададе 

горна граница, над която подът не трябва да излиза, за да се осигури максимален комфорт. 

Wi-time активира / деактивира релейния изход, когато температурата на замазката надвиши зададените граници, без 

да се взема предвид регулирането на стайната температура. 

Долната граница за температурата на замазката се настройва в диапазона 2..10 ° C, докато горната граница в 

диапазона 25..45 ° C. За да настроите двете безопасни температури, действайте по следния начин: 

1. Изберете параметъра  ‘Tmp min’ или ‘Tmp max‘ и на тиснете  ‘ ‘. 

2. Настройте температурата с бутони   ‘ ‘ и / или ‘ до необходимото натиснете ‘ за потвърждение. 

3. За изход от менюто изберете‘EXIT’, натиснете ‘  ‘или изчакайте 15 сек бе да натискате бутон. 

Измерена темп. 
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С този параметър е възможно да се покаже температурата, измерена от дистанционния сензор, поставен върху замазката. Тази 
температура не се показва в нормален режим на работа. 

За да визуализирате температурата на замазката, открита от дистанционния сензор, постъпете по следния начин: 

1. Изберете параметъра ‘Measured tmp’ и натиснете      ‘ ‘. 

2. Дисплеят показва засечената температура 

3. За да излезете от екрана показващ измерената температура, натиснете за кратко бутон ‘  ‘. 

4. За изход от менюто изберете ‘EXIT’ натиснете ‘  ‘или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Деактив. Под. темп. 
 

Този параметър е видим само ако параметърът за регулиране на температурата на замазката от външния сензор е бил активен. 
С този параметър функцията за замазка е деактивирана и външният сензор може да се използва за регулиране на стайната 
температура вместо вътрешния сензор за Wi-time (вижте глава „Датчик за дистанционна температура“).  
За да деактивирате режима на замазката, постъпете по следния начин: 

1. Изберете опция ‘Deact. Screed и натиснете бутон     ‘   ‘. 

2. Появява се следният въпрос: „Настройте външ. Сензор на термостатен режим?“ Натиснете бутон ‘ ‘за ДА или ‘ 

 ‘ за НЕ. 

3. Ако бутон  ‘ ‘ е  на тисна т  се  появ ява  съ обще ниет о:  „В ъншн.  Сенз ор  е  н астроен  на  терм оста тен  

режим .  Напрот ив ,  а ко  е  на тис на т  бут он  ‘  ‘ устройството се връща към горното меню 

4. За изход от менюто, изберете ‘EXIT’ натиснете  ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Лимити 
 

С това меню е възможно да се ограничат функционалностите на wi-time, за да се предотвратят неоторизирани настройки. 

В това меню можете да конфигурирате следните параметри: 

• Activ. Password (Актив. Парола) 

• Dis. Password (Деактив. Парола) 

• Enable limitations (Позволи лимити) 

• Disable limitations (Забрани лимити) 

• Tmp min (Темп. Мин) 

• Tmp max (Темп. Макс) 

Актив. Парола 
 

Позволява да зададете парола за достъп до менюто „Разширено“, за да предотвратите неоторизирани модификации на 
включените параметри. Направете следното: 

1. Изберете функцията ‘Activ. Password’ и натиснете   ‘ ‘. 

2. Дисплеят показва следния текст“ Въведете паролна комбинация. 

3. Въведете парола, която трябва да е съставена от 5 бутон сред         ‘ ‘ и ‘ ‘     и  трябва да е въведена в 

рамките на 30 секунди от момента в който сте влезли в менюто. Когато изтекат 30те секнди, ако валидна парола 

не е избрана, wi-time се връща към предходния екран. 

WARNING: The key ‘  ‘ is for going up to the previous menu and it is not part of the possible password combination. 

4. Следният въпрос:“Активиране на парола“ и зададената, например:                                   се появяват на екрана.  

Натиснете               за Да или  ‘  ‘ за НЕ. 

5. Ако бутон    ‘ ‘ е натиснат се появява съобщението: Паролата е активирана. От този момент меню Разширени е 

защитено с парола. Напротив, ако е натиснат бутон‘  ‘ устройството се връща към горния екран. 

6. За изход от менюто изберете ‘EXIT’, натиснете‘  ‘или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Деактв. парола 
 

Този параметър е видим само ако е създадена парола за достъп до менюто 

„Разширени“. Направете следното: 

1. Изберете функция‘Dis. Password’, натиснете     ‘ ‘. 

2. Появява се следното съобщение“ Деактив. Парола?“ Натиснете бутон ‘ ‘ за Да или‘  ‘за НЕ. 

3. ако бутон ‘ ‘ е  н а т и с н а т ,  с е  п о я в я в а  съ о б щ е н и е т о :  П а р о ла т а  е  д е а к т и в и р а н а “  о т  т о з и  

м о м е н т  м е н ю  Р а з ши р е н и  н е  е  з а щ и т е н о  с  п а р о ла  и  в се к и  м о ж е  д а  и м а  д о с т ъ п  д о  н е го .  

Н а п р о т и в ,  а к о  е  н а т и с н а т  б у т о н  
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 ‘  ‘ iменюто се връща към предния екран. 

4. За изход от менюто изберете ‘EXIT’ натиснете ‘  ‘или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Разреши лимити 
 

Чрез активиране е възможно да се ограничи диапазонът за регулиране на стайна темп., използвайки бутони ‘ ‘ и   ‘

 ‘. 

Регулирането на ограничението на температурата се извършва чрез задаване на параметрите ‘tmp min’ 

(минимална регулируема температура) и ‘tmp max’ (максимално регулируема температура). 

По този начин потребителят може да модифицира зад. Темп, чрез    ‘ ‘   и  ‘ ‘ вътре в диапазона: tmp min .. 

tmp max. 

Активацията на лимита е обозначена с икона ‘  ‘. 

Процедирайте както следва: 

1. Изберте меню Enable limitation’, натиснете  ‘ ‘. 

2. Появява се следното съобщение“ Разреши лимитиране“  Натиснете бутон           ‘ ‘ за ДА или ‘  ‘за НЕ’. 

3. Ако бутон ‘ ‘ е  н а т и с н а т  с е  п о я в я в а  с ъ о б щ е н и е т о :  Л и м и т а ц и я  р а з р е ш е н а “ .  Н а п р о т и в ,  а к о  е  

н а т и с н а т  б у т о н  ‘  ‘ устройството се връща към горното меню. 

4. За изход от менюто изберете ‘EXIT’ натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Деактив. Лимити 
 

Този параметър е видим само ако ограниченията са били разрешени преди и позволява да се деактивира 
ограничението за настройка на зададената температура. 
Направете следното: 

1. Изберете меню ‘Disab. limitation’, натиснете     ‘ ‘. 

2. Появява се следният въпрос на екрана „Деактивиране лимити?“ Натиснете бутон ‘ за ДА или‘  ‘за НЕ. 

3. Ако бутон ‘ ‘ е  н а т и с н а т  с е  п о я в я в а  с л е д н о т о  с ъ о б щ е н и е :  Л и м и т а ц и я  д е а к т и в . “  Н а п р о т и в  

а к о  е  н а т и с н а т  б у т о н  ‘  ‘устройството се връща към горното меню. 

5. . За изход от менюто изберете ‘EXIT’ натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 
 

tmp min (темп мин) 
 

Регулира минималната възможна темепратура, която може да се зададе за нормална работа чрез  ‘ ‘ и ‘ ‘, 

: след като преди това сте активирали ограничението на функцията чрез параметъра „Активиране на ограничението“.  
За да настроите минималната температура, действайте по следния начин: 

1. Изберете параметъра ‘Tmp min’ и на тиснете  ‘ ‘. 

2. Нагласете температурата с бутони ‘ ‘ и/или ‘ ‘ (тази температура трябва да е равна на по-ниска стойност спрямо 

температурата настроена в Tmp max); натиснете ‘  ‘ за потвърждение. 

2. За изход от менюто изберете ‘EXIT’ натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

tmp max (темп макс) 
 

 Регулира максималната  възможна темепратура, която може да се зададе за нормална работа чрез  ‘ ‘ и   ‘ ‘, 
след като преди това сте активирали ограничението на функцията чрез параметъра „Активиране на ограничението“. 
За да настроите минималната температура, действайте по следния начин: 

Изберете параметъра ‘Tmp max’ и натиснете бутон   ‘ ‘. 

1. нагласете температурата с бутони ‘ ‘ и/или ‘ ‘ (тази температура трябва да е равна на по-висока стойност 

спрямо температурата настроена в Tmp min); натиснете ‘ ‘ за потвърждение. 

2. За изход от менюто изберете ‘EXIT’ натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон. 

Output reg. (Изход. Рег) 
 

Позволява да се избере дали програмируемият изход на термостата трябва да бъде управляван ON / OFF или 

TPI (интегрален с пропорционално време). С регулиране ON / OFF, програмируемият термостат ще регулира 

изхода с персонализираща се хистерезис на параметър ‘хистерезис’; докато с регулиране на TPI, 

програмируемият термостат ще регулира мощността според различните видове среди. 

In order to choose the operation mode, go ahead with the following procedure: 

1. Изберете менюто ‘Output reg.’, и натиснете бутон ‘   ‘. 

2. Изберете използвайки   ‘   ‘ и / или  ‘    ‘, желаният операционен режим. 
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3. Натиснете  ‘ ‘ на избрания операционен режим, потвърждаващото съобщение се визуализира. 

Напротив ако бутон ‘  ‘е натиснат или изчакате 15 сек без да натискате бутон устройтвото се връща към горното 

меню без да запази настройките . 

Забележка: Следните параметри са видими само ако опцията ‘Output reg. ‘Е зададено на TPI. 

 
TPI настройки  

 

Чрез коригиране на следните параметри ще бъде възможно да се управляват настройките на режима TPI. 

Устройството се предлага по подразбиране, като този параметър е включен / изключен. 

• Prop. Band (проп. Лента) 

• Integrat. T. (интегр. време) 

• Cycle duration (продължителност на цикъка) 

• Min. duration (мин. Продължителност) 

Prop. Band (проп. Лента) 
 

Този параметър позволява да персонализирате пропорционалната лента в диапазона 1.0 ..8.0 ° C. Устройството излиза от 
завода с параметри, зададени на + 2 ° C. 
За да зададете пропорционалната лента, продължете със следната процедура: 

1. Изберете параметъра ‘Prop. band’ и натиснете бутон ‘ ‘. 

2. Настройте, чрез   ‘ ‘ и / или  ‘ ‘ необходимата пропорционална лента. 

3. За потвърждение на избора и изход от менюто натиснете     ‘ ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате буутон 

За изход без запазване на промените натиснете ‘  ‘. 

Integrat. T.(интегр. Време) 
 

Този параметър позволява да персонализирате интегралното време на пропорционалното регулиране в диапазона 0 .. 180 

минути (стъпки от 1 минута). Когато е зададено на 0, няма да се извършва цялостно действие. Устройството напуска 

фабриката с параметър, зададен на 30 минути. За да зададете интегралното време, продължете със следната процедура:  

1. Изберете параметърът ‘Intergral T.’ и натиснете     ‘ ‘. 

2. Настройте, чрез   ‘ ‘ и / или ‘ ‘ необходимото интегрално време . 

3. За потвърждение на избора и изход от менюто изберете            ‘   ‘ или чакайте 15 сек, без да натискате бутон. За 

изход без запазване на промените натиснете ‘  ‘. 

Продължителност на цикъла 
 

Този параметър определя продължителността на всеки цикъл на TPI в минути, т.е.на всеки колко минути се повтаря импулсът 
с променлива ширина. Параметърът може да бъде зададен в диапазона 15 .. 60 минути. Устройството излиза от завода с 
зададени параметри на 30 минути. 
За да зададете продължителността на цикъла, продължете със следната процедура: 

1. Изберете параметър ‘Cycle duration’ и натиснете бутон ‘   ‘. 

2. Настройте с бутон ‘    ‘ и / или ‘    ‘ необходимата продължителност на цикъла. 

3. За потвърждение на изобра и изход от менюто натиснете  бутон ‘ ‘ или изчакайте 15 сек без да натискате бутон 

За изход без запазване на промените натиснете ‘  ‘. 

Min. duration (Мин продължителност) 
 

Този параметър определя минималната ширина на импулса на TPI, т.е. минималното време за включване на изхода.  
Когато към изхода е свързан електротермичен задвижващ механизъм, този параметър трябва да се настрои с времето за 
движение на задвижващия механизъм, в противен случай импулсите „on“ с по-ниско време по отношение на времето на 
движение биха породили неизползваеми изходни действия. Параметърът може да бъде зададен в диапазона 0 .. 15 минути. 
Устройството излиза от завода с зададени параметри за 3 минути. 
За да зададете минималната широчина на импулса на TPI, продължете със следната процедура: 

1. Изберете параметър ‘Min. duration’ и натиснете бутон  ‘   ‘. 

2. Настройте с бутон  ‘   ‘ и/или   ‘    ‘ необходимата мин. продължителност 

3. За запазване на избора и изход от менюто натиснете бутон       ‘   ‘   или изчакайте 15 сек без да натискате бутон 

За изход без запазване на настройките натиснете ‘  ‘. 

Regional config.( Регионал. Конфиг.) 
 

                         Чрез задаване на следните параметри ще бъде възможно да се управлява форматът на времето и единицата за измерване на температурата (Целзий
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или Фаренхайт). 

Устройството излиза от завода с параметрите, зададени в 24-часов режим на времето и температурен дисплей в градуси по 
Целзий. 

• Време 

• Градуси 

Време 
 

Този параметър позволява да се покаже формата на времето за 12h или 24h. 

За да зададете времето за показване, продължете със следната процедура: 

1. изберете параметър ‘Time’ и натиснете бутон ‘ ‘. 

2. Настройте чрез  ‘ ‘ и / или ‘ ‘, режимът на показване на времето. 

3. За запазване на избора   и изход от менюто натиснете бутон                 ‘ ‘. 

За изход без запаметяване на настройките натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без натискане на бутон. 

Градуси  
 

Този параметър позволява да се покаже температурата в Целзий или Фаренхайт.  

За да настроите единицата за измерване на температурата, продължете със следната процедура: 

1. Изберете параметъра ‘Degrees’ и натиснете бутон ‘ ‘. 

2. настройте с бутон ‘ ‘ и / или ‘ ‘, единицата за измерване на температурата. 

3. За запазване на избора и изход от менюто, натиснете бутон ‘ ‘. 

За изход без запаметяване на промените натиснете ‘  ‘ или изчакайте 15 сек без натискане на бутон. 

Деактивиране Wi-Fi 
 

Този параметър, видим, когато Wi-Fi е включен, има функцията да изключва от wi-time връзката 

към Wi-Fi мрежата. За да извършите процедурата, направете следното: 

1. На опцията  ‘Deactivate Wi-Fi’, натиснете бутон ‘ ‘. 

2. Въпросът Деактивиране Wi-Fi ? се появява на екрана  

Натиснете    ‘ ‘за ДА или  ‘ за НЕ 

3.  Ако бутон ‘ ‘, е  н а т и с н а т ,  у с т р о й с т в о т о  с е  и з к л ю ч в а  о т  Wi-Fi мрежата. Във всеки момент може да бъде 

отново свързано с Активиране Wi-Fi с опцията “Enable Wi-Fi“ 

В противен случай, ако  ‘  ‘, б у т о н  е  н а т и с н а т  у с т р о й с т в о т о  с е  в р ъ щ а  к ъ м  г о р н о т о  м е н ю  б е з  
з а п а м е т я в а н е  н а  н а с т р о й к и т е . 

4. Устройството автоматично се връща в горното меню след няколко минути. 

5. На екранът Home’ с и м в о л ъ т  ‘  ‘ няма да бъде видим . 

Активиране Wi-Fi 
 

Този параметър, видим, ако Wi-Fi преди това е бил деактивиран, има функцията да свързва отново wi-time към Wi-Fi мрежата, която 
преди това е била запомнена. 
За да извършите процедурата, направете следното: 

1. На опцията ‘Activate Wi-Fi’, натиснете бутон  ‘ ‘. 

2. Въпрост: АктивиранеWi-Fi ? се появява на екрана. 

Натиснете  ‘ ‘ за Да или ‘  ‘ за НЕ. 

3. Ако бутон ‘ ‘е натиснат, устройството се свързва отново с Wi-Fi м р е ж а т а  

Напротив, ако е натиснат бутон ‘  ‘ у с т р о й т в о т о  с е  в р ъ щ а  к ъ м  г о р н о т о  м е н ю  б е з  з а п а з в .  н а с т р о й к и т е . 

4. Устройството автоматично се връща в горното меню след няколко минути. 

5. На екранът Home’ с и м в о л ъ т  ‘  ‘ ще да бъде видим . 

Enable config. (Разреш. Конфиг.) 
 

Този параметър, видим само когато Wi-Fi е включен, има две основни функции: 

- Позволява да се преконфигурира Wi-Fi мрежа. 

- Позволява сдвояване на нов потребител със същия програмируем термостат. 

За да активирате wi-time конфигурацията, следвайте тази процедура: 

1. На опцията ‘Reconf. WiFi’, натиснете бутон ‘ ‘. 

2. На екранът се появява следният въпрос: Разрешаване конфиг. Режим?“ натиснете бутон‘ ‘за ДА или ‘  ‘за НЕ. 

3. Ако бутон ‘ ‘ се натисне, устройството се поставя в режим на преконфигуриране и на дисплея се появява съобщение 
за потвърждение.. Напротив, ако бутон ‘  ‘ се натисне устройството се връща към горното меню без 
запаметяване на настройките. 
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4. На екрана ‘Home’ се появява мигащ символ,   показващ, че е необходимо да сдвоите програмируемия термостат с 

приложението (вижте глава „Сдвояване на програмируемия термостат и приложението“). 

 Внимание 

Ако захранването на устройството бъде прекъснато и след това възстановено, последното ще възобнови операциите, 

като се свърже с най-новата съхранена Wi-Fi мрежа (ако е налична); това е вярно и ако чрез процедурата „Reconf. WiFi 

”устройството беше в режим на преконфигуриране. 

 
Деактив. Конфиг. 

 

Този параметър е видим, когато е активен режим „Конфигурация“ (символ ); чрез тази процедура е възможно да деактивирате този 
режим и да възстановите предварително зададената Wi-Fi мрежа (ако е налична). 
За да изпълните тази процедура, изпълнете следните стъпки: 

1. На опцията ‘Disable config.’, натиснете бутон ‘ ‘. 

2. Съобщението „Деактив. Конфиг. Режим? Се появява на екрана. 

3. Чрез бутони  ‘     и  ‘е възможно да изберете една от двете опции на дисплея: Да или Не. 

4. За завършване на процедурата изберете, Да, потвърждаващи чрез  ‘ ‘; п о т в ъ р ж д а в а щ о  с ъ о б щ е н и я  з а  

д е а к т и в а ц и я  с е  п о я в я в а  н а  е к р а н а . 

5. Напротив ако се избере не, програмируемият термостат се връща към предишния екран без да запаметява промени. 

 Внимание 
В случай че не са запазени SSID или парола, устройството така или иначе ще включи Wi-Fi, но няма да може да се 

свърже с мрежата и показва символа  . 

 
Подразбиране 

 

Чрез този параметър е възможно да нулирате потребителските параметри, така че всички тези параметри да бъдат върнати 
към стойността по подразбиране. 
Направете следното: 

1. На опцията ‘Default’,  изберете   ‘ ‘. 

2. Потвърждаващо съобщение се визуализирана екрана. 

3. Устройството автоматично се връща към горното меню след няколко секунди. 

 Внимание! 
Данните по подразбиране задават всички потребителски параметри на времето за свързване към фабрични стойности. 

 

  Рестар на устройството   

Влезте в това меню, за да рестартирате устройството 

1. На менюто Reset device’, натиснете ‘ ‘ бутон. 

2. Появява се следния въпрос: Рестарт на устройст.? Натиснете ‘ за Да или ‘  ‘за НЕ. 

3. Устройството автоматично ще се върне в горното меню след няколко минути.. 
 

  Инфосервиз  

 

В този параметър е възможно да получите информация за за Wi-time: 

Хардуер, фърмуерен процесор, фърмуер Wifi и MAC адресът на устройството. 
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