
 

Instructiuni de utilizare termostat programabil cu fir SG 200 

 

 

Cum setează programul 

1. Mentineti actionat PRG până când simbolul zilei clipește (1,2,3,4,5,6,7).  

2. Apăsați + sau - pentru a selecta modul săptămânal "1 2 3 4 5 sau “6 7” (modul 5/2 zile), 1,2,3,4,5,6,7 '(mod 7 zile). 

"1234567 (modul 24 de ore). 

3.Apăsați PRG o dată, afișajui va indica P1 și timpul va pulsa, utilizați + sau - pentru a regla ora de incepere a primului interval 

zilnic (în trepte de 10 minute), sunt definite 6 intervale orare zilnice. 

4.Apăsați PRG o dată și temperatura va pulsa, utilizați + sau - pentru a regla temperature dorită (in trepte de 0,5oC). 

5.Apăsați PRG o dată, afișajul P2 și timpul va pulsa, si reglati al doilea interval de timp zilnic, repetați pașii 3 până la 4 de mai sus 

până când toate cele 6 setări de timp și temperatură au fost setate pentru Luni (săptămâna aleasă). 

6.După ce ora și temperatura de luni au fost reglate la setările dorite și 1 (Luni) pulseaza, apăsați din nou PRG pentru a repeta 

pașii 2 până la 4 până când toate cele 7 zile ale săptămânii au fost setate la timpul și temperaturile dorite. 

7. Când toate cele 7 zile, ora și temperatura au fost ajustate la setările dorite, confirmați presetările prin apăsarea sau 

așteptați 60 de secunde pentru a confirma automat și pentru a reveni la modul RUN de funcționare. 

8 Apăsați PRG pentru a vizualiza parametrii de programare în starea normală de funcționare, utilizați + sau - pentru a vedea 

diferitele modalități de impărțire a săptămânii.  

9. Setările prestabilite din fabrică: 

Modul săptămânal 5+2 Primele  5 zile: 

 P1: 6:00 20 ° C  P2: 8: 00 15°C  P3: 12:00 15°C 

 P4: 14: 00 15 °C   P5 : 17:00 21°C   P6: 22:00 15 °C  

 

Zilele 6- 7: 

 P1: 7:30 20 °C  P2: 9: 30 20 °C   P3: 11:30 20 °C 

 P4: 13: 30 20 °C   P5 : 16:30 21'°C   P6: 22:30 15 °C  

 

Descriere  

Termostatul digital este ideal pentru a controla temperatura din orice cameră (dormitor, bucătărie etc.) și este foarte ușor de 

utilizat. Permite funcționarea echipamentelor de încălzire / răcire atunci când temperatura mediului de monitorizat este mai mică / 

mai mare decât o temperatură de referință prestabilită de utilizator. Instalare foarte ușoară conform instrucțiunilor din manual, pas 

cu pas. Montarea și conectarea pot fi realizate de catre personal autorizat.  

IMPORTANT: citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de instalare și urmați măsurile de precauție la utilizarea produsului.  

Precauții privind utilizarea bateriilor  

•Utilizați numai baterii cu mărimea și tensiunea indicata.  

•Asigurați-vă că montați bateriile respectând polaritatea corectă așa cum este indicat în compartimentul bateriei.  

•Conectarea bateriilor cu polarități incorecte poate deteriora termostatul.  

•Nu amestecati bateriile cu alte tipuri diferite cum ar fi cele alcaline cu  cele cu zic carbon sau baterii vechi cu baterii noi.  

•Dacă vă așteptați să nu folosiți termostatul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la echipament și scoateți bateriile 

pentru a preveni deteriorarea rezultată din eventualele scurgeri ale bateriei.  

Precauții privind instalarea și utilizarea termostatului  

Termostatul digital fără fir este destinat exclusiv utilizării în interior (camere închise, garaje, etc.). Nu instalați termostatul la 

exterior sau în locuri expuse direct la ploaie. 

 

Cum se regleaza temperatura manuală 

Apăsați + sau - pentru a seta temperatura, apoi apăsați  pentru a confirma sau așteptați 15 secunde pentru a confirma automat. 

Această temperatură de reglaj va funcționa până la următorul program sau iesiti prin apăsarea tastei . 

 

 

 



Cum se calibrează temperatura 

Mentineti apăsat  timp de 5 secunde pentru a accesa setarea comutatorului de mod, apoi apăsați  pentru a accesa interfața 

de calibrare a temperaturii "CAL (în -3,0- + 3,0, în trepte de 0,5 C): Apăsați + sau- pentru a seta valoarea dorită, apoi actionati 

butonul  pentru confirmare. 

Lumina de fundal 

Lumina de fundal se va aprinde prin apăsarea oricărui buton și se va opri când nu există activitate după 15 secunde. 

Cum să înlocuiți bateriile 

Durata medie a bateriei este de 1 an, dar utilizarea frecventă a luminii de fundal poate reduce considerabil acest timp. În cazul în 

care pe afișaj apare pictograma  indicând tensiunea scăzută a bateriei, bateriile trebuie înlocuite. 

Modul de conectare  

1 (NC), 2 (COM) .3 (NO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălzire: Conectați cele două fire electrice ale aparatului de controlat la terminalele 3 (NO) și 2 (COM) ale termostatului. 

Răcire: Conectați cele două fire electrice ale aparatului de controlat la terminalele 2 (COM) și1 (NC) ale termostatului. 

 

Termostatul trebuie instalat de către personal calificat și autorizat., cu respectarea instrucțiunilor din acest manual și a 

normelor legale in vigoare referitoare la această operație. 

 

Voltajul ce apare la terminalele 1, 2 sau 3 depinde de sistemul ce trebuie controlat, secțiunea cablului electric trebuie să suporte 

amperajul aparatului de controlat. Lungimea cablului de conexiune nu are semnificație. 

 

Funcția de blocare 

Apăsați + sau – și temperature afișată va pulsa, apoi apăsați  pentru a acesa modul de blocare., apăsați + sau – pentru a 

seta temperature impusă. apoi apăsați  pentru a confirma sau așteptați 15 secunde pentru a confirma automat. Această 

temperatură de reglaj va funcționa până la apăsarea tastei . 

 

Revenirea la valorile din fabrică 

Scoateți capacul de fund scoateți bateriile, apăsați și mențineți apăsat butonul  , puneți bateriile la loc, când ecranul este  

luminat complet, eliberați butonul apăsat, iar temostatul va încărca valorile stabilite de fabrică. 

 

• Nu instalați în locuri cu umiditate ridicata. 

• Termostatul poate opera numai un singur aparat. Conectarea mai multor echipamente în cascadă sau în serie (de exemplu, un 

încălzitor și un ventilator) nu garantează funcționarea corectă a dispozitivului.  

• Deconectați alimentarea de la rețea înainte de a conecta orice dispozitiv.  

• Folosiți cea mai mare precauție atunci când utilizati cablaje pentru conectare la echipamente alimentate cu tensiune electrică: o 

conexiune greșită sau ecranarea necorespunzătoare a cablurilor electrice poate cauza deteriorarea dispozitivului și poate 

periclita siguranța dvs.  

 

Notă: producătorul respinge orice responsabilitate pentru pagubele cauzate de montajul necorespunzător sau utilizarea 

dispozitivului, altfel decât este descris în acest manual. 

 

Specificatii: 

1.Programare: 7 zile, 5/2 Zile si 24 ore programabile 

2. Afisaj Domeniu Temperatura: 0oC-40 oC (cu treapata de 0.1 oC) 

3. Domeniu de reglaj temperatura: 5 oC-35 oC ( cu trepta de 0.5 oC) 

4.Precizie masurare temperatura:  ±1 oC ( la 20 oC) 

5. Sursa putere: DC 2xAAA 1.5 V Baterii alcaline 

6. Curent comutabil: 6A (2A sarcina inductivă), 230V 

7.Indicator baterie descarcata; Afisaj  cand bateria are mai putin de 2.7V 



8.Curent asteptare: 30uA, current iluminare ≤ 6mA 

9. Culoare fundal: Albastru 

10. Dimensiuni: 120x77x28 mm (fara suport) 

 

Afisaj LCD 

 

Mod de funcționare 

Actionati butonul  timp de 5 secunde pentru a accesa modul comutare reglaje.Actionati + sau- pentru a selecta modul Incalzire 

(Heating) si Racire (Cooling), apoi actionati  pentru a confirma. 

Cum să setați ora 

1. Apăsați  o dată până când simbolul săptămânii luminează intermitent. Utilizați + sau-pentru a regla de la 1-7 

2. Apăsați  o singură dată până când simbolul de oră pulseaza, utilizați + sau - pentru a regla de la 0-23. Actionati o dată 

până când simbolul minute pulseaza. utilizați + sau - pentru a ajusta de la 0-5. 

4. Apăsați tasta  pentru a confirma modificările sau așteptați 15 secunde pentru a confirma automat și a reveni la modul Run. 


