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Намерете подходящо място в близост до котела, като 
предвидите разстояние от мин. 30 см от метални предмети, 
включително метални кутии на стената и корпуса на котела.

1    Окабелете 
приемника 3    Конфигурирайте 

системата

Окабелете приемника1

A)   Кутия за стена или задно окабеляване 
Отворете капака на клемния блок 
за достъп до кабелите и отворите за 
винтове на стената.

B)   Наземно окабеляване 
Използвайте кабелните 
клеми, за да фиксирате 
наземното окабеляване.

C)   Свалете капака  
Открийте пантите 
в горната част на 
капака и стенната 
конзола, затворете 
капака и закрепете 
с винта.

Безжична 
комуникация
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Ръководство за бърза инсталация
Съвместим с уреди на 24-230V с включване и изключване  
и OpenTherm®, например газови котли, комбинирани котли  
и приложения със зонови вентили. Не е съвместим  
с отопление на 230V.

Инсталация в 3 стъпки...

BG
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Базов котел на 230V Комбиниран котел

A)   Включете захранването на термостата 
Свалете капака на батериите  
и закачете термостата или стойката  
за маса или скоба за монтиране  
на стена. Намерете подходящо  
място за термостата, далече от  
кранове, пряка слънчева светлина  
или други източници на топлина.

B)   В менюто за включване, 
което се появява, изберете вашия език и 
настройте годината, месеца, деня и броя периоди 
като натискате + и -.

C)   Включете отоплителната система и термостата  
и направете бърз функционален тест на 
приемника, за да проверите дали той превключва 
котела.

След 
включване на 
з ахранването 
свето-диодът

 трябва 
да свети 
постоянно 
ЗЕЛЕНО

Включете захранването 
и тествайте

2

2-Портов зонов вентилОхлаждащо устройство на 230V

Натиснете бутона веднъж, за да 
включите превключвателите на котела 
- Светодиодът на бутона трябва да 
свети постоянно ЗЕЛЕНО.

Натиснете отново, за да изключите 
котела - Светодиодът на бутона 
трябва да изключи.

  Термостатът и приемникът 
в този пакет са 
предварително свързани.
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Комбиниран 
котел

Приемник

T2T1

5(3)A

Приемник

V4043 
Зонов вентил

5(3)A

Приемник

Базов котел

5(3)A

Не се изисква постоянно 
в реално време

1,2-1,5м

Стенна 
конзола

Стойка 
за маса

Термостат T4R 
Безжичен програмируем термостат

2    Включете 
захранването 
и тествайте

5(3)A

Охлаждащо 
устройство

Приемник

Инсталацията трябва да се 
извърши от компетентно 
лице

За да осигурите вашата 
безопасност, уверете се, че 

мрежовото захранване е изключено преди 
достъп до окабеляването.

За да се предотврати късо съединение от 
хлабав проводник -
• Когато използвате многожилни кабели: 

Отстранете малка част изолация, за да 
осигурите сигурно фиксиране на жилата в 
клемния блок.

• Когато използвате едножилни кабели: 
Закрепете ги заедно с кабелна връзка 
възможно най-близо до клемния блок.



Параметри
No Описание Настройки (по подразбиране е с удебелен шрифт)

1:LA Език 1 = BG, 2 = CZ, 3 = HU, 4 = PL, 5 =RO, 6 = SK, 7 =TR

2:CR Честота на цикъла на 
отопление (cph)

3 (нафтов котел / термична задвижка) 
6 (газов или комбиниран котел / зонов вентил) 
9 (ел. котел)
12 (електрическо отопление)

3:OT Минимум време 1 - 5 (мин.)  (задайте 4 мин. за нафтов котел)

4:LL Долно ограничение за темп. 5 - 21 (°C)

5:UL Горно ограничение за темп. 21 - 35 (°C)

6:SO Опции за график 1 = 7  дни (различен график за всеки ден  
от седмицата)

2 =  5 + 2 дни (график за работни дни + уикенд)
3 = 1 ден (един и същ график всеки ден)

7:NP Брой периоди дневно 4 или 6

8 SS сензор Температура на 
дистанционното

0 = Без сензор,  
1 = Кабелен сензор

9:LC Неуспешен Безопасен режим 0 = Котел изкл, 
1 = Котел 20% вкл. / 80% изкл.

10:BL Подсветка 0 = Изкл., 1 = Вкл. (само при поискване)

11:CL Формат на часовник 0 = 24 ч., 1 = AM/PM

12:DS Смяна на лятно часово време       0 = Изкл., 1 = Авто.

13:TO Стъпка на показване на 
температура

+/-3 °C

15:SD Нулиране на настройките на 
графика

0, 1 = нулиране

16:FS Нулиране на фабрични 
настройки

0, 1 = нулиране

17:OP Оптимизация 0 = Деактивирана, 1 = Активирана 

19 HC Избор отопление / охлаждане 0 = Деактивирана, 1 = Активирана

Отстраняване на неизправностиЗа повторно свързване на термостата и приемника
Термостатът и приемника в този пакет са предварително свързани. 
Следвайте тези инструкции само ако се налага свързване.

За да влезете в менюто за свързване, натиснете и задръжте бутони  и след 
това  заедно докато дисплеят се промени (около 3 сек) и следвайте стъпки A) 
до C) по-горе, за да навигирате през параметрите за свързване. Разстоянието 
между устройствата по време на свързване трябва да бъде мин. 1 м

A)   Изтриване на данните за свързване от приемника: 
Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 3 сек.

B)   Поставяне на приемника в режим на свързване: 
Задръжте бутона   за 3 сек – бутонът светва 
ОРАНЖЕВО за 3 сек, последвано от мигане 
на светодиода   в ОРАНЖЕВО.

C)   Изтриване на данните за свързване от термостата: 
Променете параметър No14 C (Изтриване на данните за RF свързване) на ‘1’ и натиснете .

D)   Поставяне на термостата в режим на свързване: 
Променете параметър No14 A (Режим RF свързване) на ‘1’ и натиснете . 

Ако е успешно, светодиодът  на приемника ще свети 
постоянно в ЗЕЛЕНО, а термостатът ще показва .

Какво се случва? Какво може да означава... Как да го поправя...

Дисплеят на
термостата е празен

Батериите са изтощени, 
неправилно поставени 
или защитната капакът 
не е премахнат

Откачете термостата от стената и 
проверете как са поставени батериите
- сменете ги, ако е необходимо

Показание  =   Батерията е силно 
изтощена

Издърпайте термостата от стенната 
конзола или стойката за маса и 
проверете как са поставени батериите
- сменете ги, ако е необходимо

Показание  =   Неизправен 
температурен сензор

Сменете термостата или проверете 
окабеляването до отдалечения 
температурен сензор, ако е поставен

Термостатът показва 
символ  необх. от 
отопление, но котелът 
не отговаря

Котелът (вода) вече е 
достигнал температура

Нормално поведение - изчаква 
температурата на водата да падне

Неизправни 
кабелни връзки

Проверете окабеляването при 
термостата и клемния блок на котела

Термостатът показва   
 и светодиодът на 

  приемника 
мига в ЧЕРВЕНО

Безжичната комуникация 
с приемника е прекъсната

Преместете термостата на място с 
надеждна безжична комуникация

Термостатът показва   
 и светодиодът  

на приемника е ИЗКЛ.

Термостатът и приемникът 
не са свързани

Следвайте инструкциите за 
безжично свързване

Светодиодът   на
приемника мига в
ОРАНЖЕВО

Приемникът е в 
свързан режим

Изчакайте да изтече времето  
(3 мин) на режима на свързване 
или свържете термостат

Кнфигуриране на системата3
Конкретни настройки за термостата 
и отоплителната система 
могат да бъдат конфигурирани 
в разширеното меню. Като 
натиснете  и  и задръжте 
заедно тези бутони, дисплеят се 
промени (прибл. 3 секунди).

A)   С бутоните  и  натиснати заедно 
навигирате през списъка с параметри

B)   С бутони  и  променяте 
параметър

C)   С бутон  запазвате промяната 
(или натиснете  , за да 
откажете промяната)

D)   Натиснете бутона   , за да 
излезете от разширеното 
меню и запазите промените

Параметър 
Номер

Настройки на 
параметър

Натиснете 
за 3 сек за 
изчистване на 
свързване то

No Описание Настройки (стандартната в удебелен шрифт)

14:A Режим RF свързване 0, 1 = Влезте в режим свързване

14:B Тест на силата на RF сигнал 0, 1 = Тестване на сигнала

14:C Изтриване на данните за RF свързване 0, 1 = Изтриване на данните за свързване
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Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4, 
1180 Rolle, Switzerland

Country of origin : UK

Отговаря на изискванията за защита на следните директиви: 
EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, R.E.D: 2014/53/EU 
С настоящото, Pittway  Sarl декларира, че радио оборудването от тип  T4H700RF2053  е в 
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.  Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС 
е на разположение на следния интернет адрес: https://hwllhome.co/DoC

ErP: Клас VI (+4%), (EU) 811/2013
Приемник категория 2
Честотна лента:  868–868.6MHz 

(868.3MHz)
Макс. мощност: 25mW

WEEE Директива 2012/19/EC
Отпадъчно електрическо и електронно оборудване
В края на експлоатационния живот на продукта, изхвърлете 
опаковката и продукта в съответния пункт за рециклиране.
Не изхвърляйте този продукт заедно с обичайните 
битови отпадъци. Не изгаряйте продукта.

ErP клас




