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Select area Modului  
 

Apăsați butonul  M pentru a selecta modurile:  PRG mode /MAN mode/Away mode. (Mod Programare/Mod 

Manual/Mod Plecat) 

 
Setarea programărilor (PRG setting) 
 
Apăsați și țineți apăsat pentru 3 secunde butonul P pentru a intra în setarea programului.  

Setați programarea (Zi săptămână-Perioadă-Timp de începere-Temp.) apăsând butoanele  și  , fiecare 

apăsare a butonului  P vă va duce la setarea următorului articol. 

Setare implicită: 

Perioadă       1       2       3       4 

 Ora Temp Ora Temp Ora Temp Ora Temp 

12345(Luni.~Vineri.) 7:00 22℃ 8:30 19℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

6 (Sâmbătă) 8:00 22℃ 8:30 22℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

7 (Duminică) 8:00 22℃ 8:30 22℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

 
Funcția Geam Deschis (Open Window Detection(OWD) Function) 
 

Când funcția de detectare a ferestrei deschise este activată în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea 

atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2°C în 15 minute (setat implicit)). Acest lucru este 

cauzat în mod normal când o fereastră sau o ușă este deschisă fără a opri dispozitivul de încălzire. Dispozitivul va reveni 

la modul de funcționare anterior după 30 de minute, atunci, pictograma  dispare. Apăsați orice buton pentru a 

părăsi funcția OWD în perioada de încălzire. 
Asocierea Codurilor (Code Pairing) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Apăsați lung pe butonul de împerechere până când  LED 2 clipește repede. 

2) Opriți expeditorul și apăsați lung butonul M până când codul apare pe ecran, apoi apăsați butonul  . 

3) Așteptați o perioadă, LED 2 nu mai clipește. Asocierea codului făcută.  

 

LED 1 – Încălzire pornită 

LED 2 – Indicator Putere 

Buton de asociere 

Buton de Pornit/Oprit 
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Setarea Parametrilor (Parameter Setting) 
 

În modul OFF, apăsați și țineți apăsat butonul M și butonul  pentru 6 secundepentru a intra în setarea parametrilor.  

fiecare apăsare a butonului M vă va duce la setarea următorului articol. Ajustați valorile apăsând butonul  sau 

 . 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema de Conexiuni 
 

 

 
 

 

Menu   Descriere   Gamă Valoare implicită 

01 Calibrare temp.  pentru senzor intern -8 ℃ ~8 ℃  0℃ 

02 Punct de reglare Max . 5 ℃ ~35℃ 35 ℃ 

03 Punct de reglare Min . 5 ℃ ~35℃ 5 ℃ 

05 Temp. Anti-Îngheț. 5 ℃ ~15℃ 5 ℃ 

09 Zona Moartă 0~3℃ 0℃ 

11 Blocare De Copii  1:Blocat 0: Deblocat 0 

12 Funcția Geam Deschis 1: Pornit  0: Oprit   0 

13 Timp detecție OWD – Geam Deschis  2~30mins  15mins 

14 Selectarea scăderii de temperatură pentru 

Geam Deschs（ în timpul de detectare ） 

2.3.4’C  2 ‘C 

15 Selectarea timpului de întârziere pentru 

Geam Deschis ( Revenire la starea de lucru 

anterioară) 

10~60min  30mins  

17 Resetare din fabrică 0: Nu  0  

1:  Da, apoi apăsați 
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