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Безжичен термостат за отопление на стаи  

Термостатът WT-08 за стенен монтаж, е радио термостат създаден за включване и 
изключване на електрическата и конвенционална отоплителна система, с настройване на 
температура и време. 
 
 

 

 

 

 
 

Технически данни 
Работно напрежение на термостата:      2 x AAA 1.5 V, алкални батерии. 
Памет:            EEPROM 
Фоново осветление:                 Син цвят 
Честота:              433MHz/868 MHz. 
Възможности за превключване       5+1+1 дни, 4 периода на ден. 
Темепературни настройки:   5°C ~ 35°C, 0.5°C инкремент. 
Точност:              +/- 0.5°C (+/- 1°F). 
Размер на термостата:       Монтиран на повърхността, 135mm x 88 mm x 22mm. 
Сертификат:         CE/RoHS 
 
LCD Дисплей и Бутони  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Промяна на температурата & 

Настройка на параметри 
Вкл/изкл 

 

Програмируем 

период 

Стойност на температурата 

на въздуха в стаята 

Индикатор на батерията 
Дни от 

седмицата 

 Часовник 

PRG. бутон 

Символ за 

отопление 

Настрoена 

температура 

 

 

Избор на режим  
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Настройки Час/Дата  
Натиснете бутон P за 2-3 секунди. 
На дисплея ще видите 00:00. Настройте минутите с бутона с движение нагоре и надолу. 
Продължете с бутон P.  Настройте часът с бутона с движение нагоре и надолу.  
Продължете с бутон P. Изберете ден с бутона с движение нагоре и надолу. 
Продължете с бутон P. Запазете настройките, натискайки ON/OFF бутон или изчакайте 15 
секунди.  
 
RRG. Настройки за планиране  
 

 

 

 

 

 

 

 

Дните от седмицата са настроени от понеделник до неделя (1~7), всеки ден има 4 периода 
(1~4). Всяко натискане на бутон P Ви въвежда във всяка следваща настройка. Времето и 
температурата на всеки един период може да се настрои в следващите няколко стъпки.  
1). Натиснете бутон P и задръжте за 3 секунди, натиснете 3 пъти бутон P за да пропуснете 
настройката на часа, на дисплея се изписва (A), променете стойностите чрез бутона нагоре и 
надолу.（всяко натискане е 15 мин）  
2). Натиснете бутон P, на дисплея се изписва стойността на температурата (B), променете 
температурата чрез бутона нагоре и надолу.  
3). Натиснете бутон P до позиция (C).  
4). За настройка на друг период, продължете по същия начин. 
Пример: 

 Понеделник-Петък Събота Неделя 

Период 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Време 6:30 8:00 18:00 22:30 8:00 10:00 18:00 23:00 9:00 12:00 19:00 0:00 

Температура  21°C 18°C 21°C 16°C 21°C 21°C 21°C 16°C 23°C 21°C 16°C 21°C 

 
Калибриране на температурата 
Ако температурата на дисплея, не съответства на тази в стаята, има възможност 
температурните сензори да бъдат рекалибрирани. За тази цел, натиснете продължително 
бутон M за 2 секунди, когато контролерът е изключен. Тогава, показаната температура може 
да се промени в границите -8°C - +8°C чрез натискане на бутона нагоре и надолу. Пет 
секунди след последното натискане на бутона, контролерът автоматично ще се изключи, или 
контролерът ще се върне към основното меню, чрез натискане на бутон “ON/OFF” . 
 

A 

B 

C 
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Код за свързване и Код за прекратяване на връзката 
a) При контролен център (HR-01), натиснете KEY бутон (K1-K8), мигащ индикатор 
b) Изключете термостата, задръжте бутон M за 3 секунди, на дисплея ще се изпиши кода, 

тогава натиснете бутон M отново докато индикаторът на контролният център LED1-LED8) 
спре да мига, и така приключва кодовото свързване. 

c) Може да проверите дали термостатът и HR-01 работят нормално, като настроите 
по-висока температура от тази на стаята, тогава системата би трябвало да започне 
нагряването, ако нагрява, LED на HR-01 ще се включи.Това означава, че свързването е 
успешно и всичко работи нормално. ID успешно сдвояване.  

d) Ако желаете да прекратите връзката на термостата и HR-01 канала, изключете HR-01, 
включете отново HR-01 и продължително натиснете бутон channel KEY приблизително 1 
минута. Kогато видите Chanel on/off, връзката за прекратяване е успешна. 
 

Монтаж на Контролното Устройство  
За мобилно позициониране на устройството използвайте WT-09’S краче (foot pod), което 
трябва да се инсталира, както е показано на фигурата по-долу. 
 

 

 

 

 

 

 

За стенен монтаж на устройството, първо се монтират скобите на стената, тогава контролерът 
и скобите се сглобяват както е показано на фигурата по-долу.  
 

 

 

 

 

 

 

Размери (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 


