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                   УПЪТВАНЕ   ЗА  РАБОТА   РЕГУЛАТОР   НА   ОТОПЛЕНИЕТО  
                                                       НА    РАДИАТОР    МОДЕЛ  K 

    Това е електронен, енергоспестяващ контролер - термостат за радиатори  за  парно.  Използва се за 
контрол на температурата в помещението (позволява предварително да се зададе температурата за 
определени интервали от време). В механизма се движи палец, който чрез притискане на вентила 
дроселира топлата вода и по влияе на температурата в помещението. Контролерът е съвместим с всички 
стандартни клапани/вентили. При задействане на функция Boost клапана се отваря напълно в 
продължение на 5 минути - това позволява бързо затопляне на помещението. 

ОПИСАНИЕ  НА  БУТОНИТЕ  И  ДИСПЛЕЯ 
А. Гайка  за  завиване  към  радиатора 
В. Режим  ваканция /символ куфар/,  режим комфортна 
  температура (символ луна и слънце),  ръчен  режим /Mаnu/,   
  автоматичен   режим  /Auto/ 
С. Отворен прозорец (символ прозорец), индикация за  
 деня  от  седмицата,  индикация за изтощена батерия. 
D. Бутон  за  избор  на  режим на  работа  - натиснете 
  за  кратко  бутон Мode/Menu   за  да  преминете от  автоматичен 
  към  ръчен режим на  управление  или  режим ваканция.  Ако  
 натиснете  бутона  за  по-дълго  от  3  секунди ще  отворите  
 менюто с настройки. 
Е. Въртящ  се  диск - потенциометър  за  настройване  на  
 температура  и  други  параметри. 
F. Индикация  -  графика. 
G. Индикация за  температура,  час и  дата 
H. Бутон  за  превключване  към  комфортна  
 температура. 
І.  Бутон  Boost/OK  за  потвърждаване  на  избрания  режим.    
Превключване към режим BOOST (бързо подгряване). 
 
БАТЕРИИ 
Отворете  капака  и  поставете   и  нови  батерии  тип  АА. 
 
НАСТРОЙВАНЕ  НА  ДАТАТА  И  ЧАСА 
След  като  сте  поставили  батерии  уреда  преминава  в  режим   за  настройване  на  година, месец, дата  
и  час. Стойностите се задава с потенциометър Е и се потвърждава с бутон ОК.  След  това  на  дисплея  се  
показва  текст INS,  при  което  мотора  връща  регулиращия  щифт.  Може да приберете щифта и преди 
монтажа.  За  целта  натиснете  бутон MENU,  докато  се покаже  INS, натиснете ОК и изчакайте. 
 
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА 
За  всеки  ден  от  седмицата  можете  да  настроите   различни интервали  от  време  с  различни   
температури.  Програмирането  трябва  да  започва  от  00:00  часа  и  да  завършва  до  23:59  часа.  За  да   
програмирате  натиснете  бутон MENU  докато се появи текст  PRO.  Изберете с бутон ОК.  На  дисплея ще   
се  изпише текст  DAY - избирате  ден  от  седмицата  или  група от дни (с потенциометъра).  
Потвърждавате с  бутон ОК.  На дисплея се показва първият  час  00:00 (той  не  може  да  бъде  променян).  
Програмирайте интервалите от деня и съответните температури.   
Внимание !  Регулаторът  позволява  за  всеки  ден  да  настроите до  3  различни  температури в до 7 
времеви интервала. 

 
РЕЖИМИ      
С натискане на бутон MODE  вие  можете  да  изберете  3  различни  режима  на  нагряване  на  радиатора: 
.  Holiday  ваканция,   фиксирана  температура,  която  се  поддържа  до  определен  ден и час. 
.  Manu  ръчен  режим, поддържа зададената от вас температура. 
.  Auto  автоматично  превключване  по програма. 
 
КОНФИГУРИРАНЕ  НА  РЕГУЛАТОРА 
PRO  Задаване  на  седмичната  програма. 
DAT  Промяна   часа  и  дата 
POS  Показва  положението  на  щифта в проценти 
DST  Изключване  на   автоматичното  превключване  между  лятно  и  зимно  време 
AER  При  проветряване  в  стаята  влиза  студен  въздух  и  с  този  режим  предотвратявате  загубата на 
топлина  
TOF  Настройване  на  температурата,  която  искате  да  се  поддържа  при  изключен  радиатор 
RES  Връщане  на  настрайките  към  заводските  настройки. 
Всички  тези  режими  се  избират  с  потенциометъра  и  се  потвърждават с  бутон ОК 
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Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

      Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  

за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 

      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  

съгласно „Закон за защита на потребителите” 

     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 

           София, бул. “Прага" 22                                                факс:  852-70-03       

          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 

          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 

          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 

          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113    тел.:  62-45-52 

          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 

          Бургас, ул. „Христо Ботев” 95    тел. : 84-22-00 

         Велико Търново, ул.”Мармарлийска” 35                                                       тел. : 67-03-62 

 

 
НОРМАЛЕН  РЕЖИМ 
В  нормален  режим  дисплеят  показва  времената  на  включване  и  изключване,  избрания  режим  на  
работа, настроената  температура  и  деня  от  седмицата. 
 
РЕЖИМ  BOOST -  БУСТЕР 
Когато  в  стаята  е   студено,  включете   режим BOOST,  при  който  вентила се отваря максимално за  5  
минути.  Включването  става  с  натискане  на  бутон BOOST. 

 
РЕЖИМ   HOLIDAY ОТПУСКА/ВАКАНЦИЯ 
С бутон MENU изберете режим ваканция (символ  куфар).  С  потенциометъра  изберете  час,  дата и 
температурата. Потвърдете  с  бутон  ОК. 
 
КОМФОРТНА  ТЕМПЕРАТУРА  И  НИСКА  ТЕМПЕРАТУРА 
Посредством  бутон  луна/слънце  се  избира  желаната  температура.  За  да  изберете  високата  
температура  натискате  бутона  докато  на  дисплея  се  появи символ  слънце.  Сега  с  потенциометъра  
избирате  желаната  от  вас  висока  температура   и  потвърждавате  с  бутон ОК. По  същия  начин  
натискате  бутона  докато  на  дисплея  се  появи символ  луна.  Сега  с  потенциометъра   избирате  
желаната   ниска   температура  и  потвърждавате  с   бутон  ОК. 
 
ВНИМАНИЕ ! 
1. Препоръчваме  през  лятото  да  извадите  батериите.   При  пускане  на   отоплението  през  есента  
минавате  в ръчен режим и  въртите  на  дясно,  докато  на  дисплея  се  появи  индикация  ON.  Ако  
помещението  не  трябва  да  се  отоплява,  минавате  в ръчен  режим и завъртате  потенциометъра до  
появяването  на  OFF  на  дисплея. 

 
2. Терморегулаторът  разпознава  бързото  намаляване  на  температурата  в  стаята прои  отваряне на  
прозореца.  За  да  не се губи топлина,  терморегулаторът  се  затваря  и  спира  притока  на  топлина  в  
радиатора  в  продължение  на  15  мин.  За  целта  изберете режим  AER  и  потвърдете  с  бутон  ОК. 

 
3. Тъй  като  уреда  измерва  температурата  на  радиатора  може  в  някои  части  от  стаята  

температурата  да  е  по-ниска.  Ако  например  сте  измерили  в  някоя  част  от  стаята  18°С  а  на  

радиатора  температурата  е  20°С  то  тогава  трябва  да  се  увеличи  програмираната температура  с + 

2°С.  За  целта  изберете режим TOF,  потвърждавате  с ОК и  променяте  това  увеличение  с  
потенциометъра.   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


