
 

Instructiuni de utilizare termostat programabil wirless SG 200 RF 

 

 

Descriere  

Termostatul digital wirless 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 doar de catre personal autorizat. 

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. 

• 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: 

Transmitator (termostat): 

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

2. Afisaj Domeniu Temperatura: 0oC-40 oC (cu treapta 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 (2 A sarcina inductive), 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) 

 

Receptor 

1.Alimentare electrica 230V /50Hz 

2. Frecventa functionare 868.35 MHZ 

3. Distanta de transmisie aproximativ 100 m ( in teren deschis) 

4. Consum: 6W 

5. Sarcina max: 6(2)A, 230V 

6. Dimensiuni: 86x86x26 mm (fara suport) 

 

 

 

 



Afisaj LCD 

 

 

Mod de functionare 

Modul de funcționare 

Mentineti apăsat  timp de 5 secunde pentru a accesa mod de comutare 

reglaje. Apăsați + sau - pentru a alege între modul Incalzire (Heating) și 

Răcire (Cooling), apoi apăsați  pentru a confirma.  

 

Cum să reglati timpul curent 

1. Apăsați o singura data   până când pictograma săptămâna 

pulseaza, utilizați + sau- pentru a regla de la 1-7. 

 2. Apăsați o singura data  până când pictograma oră pulseaza, 

utilizați + sau - pentru a regla ora de la 0 la 23. 

3. Apăsați o singura data   până când pictograma minute pulseaza. Utilizați + sau - pentru a regla minutele de la 0 la 59. 

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

( functionare). 

 

Cum se setează programul 

1. Țineți PRG până când pictograma săptămâna pulseaza (1,2,3,4,5,6,7). 

2. Apăsați + sau - pentru a selecta reglajul săptămânii in “1 2 3 4 5 sau 6 7 "(modul 5/2 zile), “1,2,3,4,5,6,7 (modul 7 zile), “1 2 3 4 5 6 

7 (mod 24 ore). 

3. Apăsați PRG o singura dată, afișajul P1 și timpul va pulsa, utilizați + sau - pentru a regla prima dată la setarea necesară (în trepte 

de 10 minute). 

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

5. Apăsați PRG o dată, afișajul P2 și timpul va pulsa, repetați pașii 3 si 4 de mai sus până când toate cele 6 reglaje de timp și 

temperatură au fost reglate pentru luni (săptămâna aleasă). 

6. Odată ce ora și temperatura lunii au fost ajustate 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 timpii și temperaturile dorite. 

7. Când toate cele 7 zile, ora și temperatura au fost reglate la setările dorite, apăsați  pentru a confirma setările sau așteptați 60 de 

secunde pentru a confirma automat și a reveni la modul de funcționare al programatorului. 

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

săptămâni. 

 

9. Reglaje implicite din fabrică: 

Săptămâna1  Săptămâna 5: 

 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  

Săptămâna 6  Săptămâna 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 

 

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 0,5o 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.  

 

Functie de blocare 

Apăsați + sau – si temperature va pulsa, apoi actionati  pentru accesarea modului blocaj (Lockmode), actionati + sau- pentru a 

regla temperature dorita. Apoi actionati  pentru a confirma modificarile  asteptati 15 secunde pentru confirmare automata. Acest 

reglaj al temperaturii  va rula permanent  pana cand actionati  pentru a iesi din meniu. 

 



Restabilirea la valorile implicite din fabrică  

Scoateți capacul din spate, apăsați  pe carcasa frontală și mentineti actionat, inserati bateriile, apoi ecranul va fi afișat complet, 

eliberați acum butonul pentru a restabili setările implicite din fabrică. 

 

Receptorul 

Receptorul trebuie montat pe perete într-un loc protejat împotriva umidității și căldurii, în apropierea cazanului. 

ATENŢIE! Nu instalați unitatea de recepție sub carcasa cazanului sau în apropierea conductelor fierbinți, deoarece acestea 

pot deteriora părți ale dispozitivului sau pot compromite conexiunea wireless (radiofrecvență). Pentru a evita șocurile 

electrice, conectați un receptor la cazan! 

Deșurubați cele două șuruburi de la baza receptorului, fără a le scoate. Apoi indepartati panoul frontal al unității receptorului și apoi 

fixați panoul din spate pe peretele din apropierea cazanului cu ajutorul șuruburilor furnizate. 

Tensiunea de alimentare 230V trebuie furnizată unității de recepție. Acest lucru asigură alimentarea dispozitivului, dar această 

tensiune nu apare pe bornele 1 și 2. Vă propunem să conectați neutrul la punctul N, în timp ce conductorul de fază la punctul L. Vă 

recomandăm să utilizați o conexiune de tip furcă cu comutator pentru conectare la rețea. Opriți dispozitivul atunci când nu este utilizat 

(de ex.vara). 

Unitatea receptorului controlează cazanul sau aparatul de aer condiționat printr-un releu cu potențial zero, ale cărui puncte de 

conectare sunt: 1 (NO), 2 (COM) și 3 (NC). Conectați cele două puncte de conectare ale sistemului de încălzire sau răcire care trebuie 

comandate la terminalii Nr. 1 (NO) și Nr. 2 (COM), terminal normal deschis ai releului. 

Dacă doriți să utilizați o centrala mai veche sau orice alt dispozitiv care are puncte de conectare pentru termostat, atunci punctele de 

conectare 1 (NO) și 2 (COM) ale termostatului  for fi conectate la cablul de alimentare al dispozitivului, în același mod in care conectati 

un comutator. 

AVERTIZARE Luați în considerare întotdeauna capacitatea de încărcare a receptorului și respectați instrucțiunile 

producătorului echipamentului de încălzire sau răcire. Aparatul trebuie instalat și conectat de catre personal calificat 

calificat! 

 

 

Tensiunea la bornele nr. 1 și nr. 2 depinde numai de sistemul de comandă, mărimea 

firului fiind determinată de tipul dispozitivului care trebuie comandat. Lungimea firului nu 

este relevantă, receptorul poate fi instalat lângă centrala sau departe de ea, dar nu va 

fi instalat sub carcasa centralei. Dacă distanța dintre emițător și receptor este prea 

mare, conexiunea wireless (frecvența radio) va deveni necorespunzatoare. Montați 

receptorul cât mai aproape de termostat.  

 

Modul de utilizare al receptorului  

Porniți alimentarea receptorului. După câteva secunde, sistemul wireless (radio-

frecvența) (termostat și unitatea receptor) se transformă în frecvență de functionare. 

Pentru a testa sistemul în modul de încălzire, apăsați butonul termostatului de mai 

multe ori, până când temperatura setată este cu 2-3°C mai mare decât temperatura 

camerei. Mai târziu, pictograma “Incalzire” indica  functia de incalzire pornita în câteva 

secunde. În același timp, indicatorul LED luminos roșu al receptorului trebuie să 

pornească pentru a indica faptul că receptorul a primit comanda de la transmitator 

(termostat).  

În caz contrar, sistemul ar trebui să fie repornit. Deci, apăsați butonul M/A de pe receptor și mentineti apăsat (aproximativ 10 secunde) 

până când LED-ul verde începe să pulseze. Apoi mențineți apasat butoanele  si  de pe termostat timp de 5 secunde, până când 

LED-ul verde de pe receptor nu mai pulseaza și se oprește, astfel încât receptorul "recunoaște" codul emițătorului (termostatului). 

Codul nu va fi pierdut chiar și în cazul unei căderi de tensiune, dispozitivul va memora automat. 

 

Controlul receptorului manual 

Apăsați butonul MANUAL pentru a separa termostatul de receptor. În acest caz, centrala sau aparatul de aer condiționat conectat la 

receptor pot fi pornite sau deconectate manual fără reglarea temperaturii. Lumina verde fixă indică modul MANUAL. Apăsați butonul 

M / A pentru a activa sau dezactiva centrala. (LED-ul roșu se aprinde când centrala este pornita). Apăsați butonul MANUAL pentru a 

opri controlul manual și pentru a relua funcționarea automată (cu termostat controlat) (LED-ul verde se stinge). 

Butonul ON / OFF al receptorului 

O: OFF Când nu este necesar să utilizați termostatul, utilizatorii pot opri functionare (în partea stângă a receptorului) pentru a opri 

receptorul nu trebuie să scoateți carcasa frontală.  

I: ON Receptorul funcționează normal; 

Observații: Când nu este nevoie să folosiți termostatul pentru încălzire sau răcire pentru unele sezoane, este recomandat să opriți 

receptorul pentru a proteja echipamentul și termostatul, indepartati bateriile din termostat! 

Dacă este nevoie să porniți încălzirea sau răcirea, introduceti bateriile in termostat, porniți comutatorul receptorului și apoi apăsați 

MANUAL de pe receptor pentru a opri luminile de culoare verde, receptorul este acum controlat de către transmițător (termostat). 

 

 


