
Завършване 
на монтажа5

Подгответе приемника 
Receiver Box за монтиране2 Монтирайте приемника 

Receiver Box3
B) Електрическо подвързване

C) Монтиране на капака

min 0,25 mm2 
макс. 1,5 mm2

Необходимо по време на монтажа:
 
    Кабел с 2 проводника от бойлера до приемника.

    Приемникът изисква мощност от 230 V.

Ръководство за монтаж

Преди монтаж на приемника
 
Намерете подходящо място 
в близост до бойлера. Оставете 
поне 30 cm разстояние от 
всякакви метални предмети, 
включително стените и корпуса 
на бойлера.

Разхлабете предния
винт, за да свалите 
капака или го 
затегнете, когато 
го поставяте на 
мястото му.

макс. 6 mm

Моля, направете справка с 
диаграмите за окабеляване 
на страницата

След като включите 
в захранването 
и двете устройства, 
зеленият светодиод 
се включва.

 Включете мрежовото захранване на отоплителния уред и приемника.

Натиснете бутона, 
за да проверите дали 
бойлерът се включва. 
Бутонът светва в зелено.

След включване 
на екрана на термостата 
се показва SETUP.

За да ново инициализиране, нулирайте приемника, след това натиснете бутона
за 3 секунди. Светодиодът на приемника ще мига в жълто, за да покаже, че кутията 
е в режим на свързване. На термостата натиснете за           5 секунди, за да влезете 
в разширеното меню. Придвижете се до Свързване, изчистете текущото свързване, 
след което свържете устройството отново.

Нулиране

BG

A) Стенна кутия или задно окабеляване
Отворете шарнира на капака на клемната 
кутия, за да получите достъп до отворите 
за кабелите и кутиите с винтове.

Използвайте клемите, за да фиксирате кабелите.

Намерете пантите 
в горната част на 
капака и стенния 
панел, затворете 
капака и го 
затегнете с винта.

Изключете захранването 
и премахнете стария термостат1

За да гарантирате безопасността, се уверете, че захранването е изключено преди 
да имате допир до кабелите.

При отстраняване на стария термостат имайте предвид, че съществуващите кабели 
вече няма да се използват.

Термостатът T6R не трябва да се поставя на течение, на пряка слънчева 
светлина или в близост до източници на топлина.

Директива WEEE 2012/19/EC за отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване определя

в края на живота на продукта да се изхвърлят опаковките и продуктите 
в съответния център за рециклиране. Не изхвърляйте уреда с обичайните 
битови отпадъци. Не горете продукта.

Трябва да се монтира от компетентно лице!
Прочетете внимателно тези инструкции. Неспазването на тези инструкции 
може да повреди продукта или да предизвика рискови ситуации.

Произведени за и от името на E&ES Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A.
La Pièce 16, 1180 Rolle, Швейцария от неговия упълномощен представител Honeywell Inc.

Имате ли нужда от помощ? За помощ посетете: getconnected.honeywell.com

Honeywell Control Systems Ltd.
Skimped Hill Lane, 
Bracknell, 
Berkshire
RG12 1EB

Lyric  Интелигентният термостат T6R 

Съвместим с 24-230 V on/o�. и OpenTherm® уреди като газови 
котли, комбинирани котли и термопомпи. Също така работи
със зонални вентили, но не и с електрическо отопление (240 V).

Одобрения
Отговаря на изискванията за защита на следните директиви: EMC: 2014/30/EU,  LVD: 2014/35/EU 
и R&TTE: 1995/5/EC. С настоящото Honeywell декларира, че този термостат е в съответствие със 
съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.
ErP: Клас V (+3%), (ЕС) 811/2013 Категория приемник: 2

Монтирайте 
термостата Lyric T6R 4

Изберете подходящия щепсел.
Поставете термостата на равна, хоризонтална повърхност и го включете.

1,70 m

НАСТРОЙКА



4) Докоснете         , за да 
завършите настройката.

(        Настройка с помощта 
на приложението понастоящем 
не се поддържа)

http://www.honeywelluk.com/
professional-zone/resource-centre/
Wiring-Diagrams/

За други схеми на 
свързване посетете:

Настройване 
и конфигуриране6

Схеми за свързване

32308181-001 D

След като настройката приключи, ако трябва 
да промените още настройки, отидете в 
разширеното меню. За достъп до разширеното 
меню натиснете         за 5 секунди.

В разширеното меню могат да се настроят 
следните настройки:

AM
PM

AM

PM

AM

PM

*1234

1 2 3 4 5 6

*****230****

5 sec

LANGUAGE (ЕЗИК)

OPENTHERM (OPENTHERM)

CYCLE RATE (БРОЙ ЦИКЪЛА)

MINIMUM ON TIME 
(МИНИМАЛНО ВРЕМЕ)

HEAT RANGE (ДИАПАЗОН 
НА ЗАДАНИЕ)
SCHEDULE OPTIONS 
(ВАРИАНТИ НА ГРАФИКА)

OPTIMISE (ОПТИМИЗИРАНЕ)

CLOCK (ЧАСОВНИК)

LOW LOAD CONTROL (КОНТРОЛ 
НА НИСКОТО НАТОВАРВАНЕ)

Английски

6

-

Формат на часовника: 1 = 12h, 2 = 24h 
Настройки на час и дата

1 минута

3, 6, 9 или 12

Ежедневно

Възм. начало ИЗКЛ.
Възм. край ИЗКЛ.

Възм. начало: 0 = OFF (ИЗКЛ.), 1 = ON (ВКЛ.), 
2 = Отложен старт Въз. край: 0 = OFF (изкл.), 
1 = ON (вкл.)

Формат: 24 
часа: --:--
Дата: 01/09/16

1, 2, 3, 4 или 5 минути

Мин. = 5,0 ºC 
Макс. = 35,0 ºC

1 = Ежедневен график, 2 = 5+2-дневен график

Мин.: 5 ºC до 21 ºC, Макс.: 21 ºC до 35 ºC

Елемент от менюто По подразбиране Опции
0 = Английски, 1 = Френски, 2 = Испански, 
3 = Немски, 4 = Холандски, 5 = Италиански
данни за бойлера OpenTherm, когато са налични

ВКЛ. 0 = OFF (изкл.), 1 = ON (вкл.)

TEMPERATURE OFFSET 
(ИЗМЕСТВАНЕНА ТЕМПЕРАТУРА)

BINDING (СВЪРЗВАНЕ)

RESET (НУЛИРАНЕ)

FAILSAFE (ОСИГУРЯВАНЕ) ИЗКЛ.

-

-

0 = OFF (изкл.), 1 = ON (вкл.)

0,0 ºC -1,5 ºC до 1,5 ºC

Свържете, проверете радио честотата и изтрийте 
предходната информацията за свързване.

Производител, график, WiFi и нулиране на HomeKit

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА

1) Докоснете        , за да 
започнете да настройвате 
термостата.

2) Изберете вашия език.

3) Задайте формата на 
часовника, часа и датата.

НАСТРОЙКА

A) Окабеляване 
за обикновен 
230 V котел

B) Окабеляване 
за комбиниран 
котел

C) Окабеляване 
за котел на 
Opentherm

* Вижте спецификациите на котела за избор на правилните клеми

D) Окабеляване 
за клапан с два 
входа или план „S“

Котел

Приемник Приемник

T1 T2

Котел*

Приемник

Котел*

T1 T2

Приемник

V4043

Lyric

КОНФИГУРИРАЙТЕ WЧАСОВНИК

ЕЗИК


