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Модел №: - ERT50 

Можете да влезете 
в основното меню 
като натиснете 
бутона Menu.

Навигирането в 
менюто става 
чрез натискане на 
бутоните (-) и (+), 
преминаване 
нагоре и надолу. 

Можете да влезете 
в избраното 
подменю, като 
натиснете бутона 
select или да се 
върнете към 
предишното меню, 
без каквито и да 
било промени, като 
натиснете бутона 
cancel. 

Change Display 
(смяна на дисплея)
Менюто Change 
Display дава 
възможност за избор 
на следните изгледи 
Full Screen (цял 
екран), Selected 
Screen (избран екран) 
и Basic Screen  
(основен екран). 

Вкл./Изкл. на 
програма 
В Program меню  
можете да избирате 
между Program  
(програмируем)  или
Manual (ръчен) режим 
на работа. 

Change Profile 
(смяна на 
профила) 
В Change  меню 
Profile можете да  
изберете някой от 
следните профили 
Family (фамилен), 
Single (единичен), 
Office (офисен), 
Name 1 (име) и 
Name 2 (име) 

Key Lock 
(блокиране на 
клавиатурата)
Чрез едновремен-
ното натискане на 
бутоните (-) и (+)    
за около три секун-
ди, може да се 
активира функция-
та Key Lock, с цел 
устройството да 
бъде защитено от 
неоторизирана 
намеса 

Change 
Holiday 
(режим Ваканция) 
В Change  меню 
Holiday 
можете да напра-
вите Вашите 
ваканционни 
настройки и да ги 
включите ON или 
изключите OFF. 

Manual 
operation 
(ръчно 
управление) 
Чрез натискане на 
бутоните или(-)  
(+),  ще бъде 
активиран ръчен 
режим на работа. 
Текущото 
програмиране ще 
бъде презаписано 
до началото на 
следващия ден. 



Ръководство, издание № ERT50-001

Размери
A - 80 mm
B - 130 mm
C - 30 mm
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Преди да пристъпите към следващите процедури, първо трябва да натиснете бутоните (+) или (-), за да влезете в менюто Program,

Меню Program 
За да получите достъп 
до меню program, 
отворете капачето и 
натиснете едновре-
менно бутоните select 
и cancel в продъл-
жение на три секунди. 

Basic Settings 
(основни настройки) 
В меню Basic 
Settings можете да 
въведете основните 
настройки за датата 
/ часа Date/Time, 
езика Language и 
поддръжката 
Maintenance.

Temp. Zones 
(температурни зони) 
В меню Temp. Zones  мо-
жете да регулирате темпе-
ратурата в следните зони - 
Comfort (комфортна), 
Standard (стандартна) и 
Reduced (нощна). 
Трите температурни зони 
могат да бъдат разпреде-
лени в шест ежедневни 
периода. В случай че 
промените дадена темпе-
ратурна зона, настройките 
на температурата в про-
филите също ще се про-
менят. Зоните са фабрич-
но асоциирани с тези 
температури 
Комфортна 24 °С 
Стандартна 20 °С 
Нощна 16 °С 

Profile (профил) 
В меню Profile можете да регулирате 
подробните настройки на съответните 
профили Фамилен, Единичен, Офисен, 
Име 1 и Име 2. 

Можете да настроите профилите съгласно 
Вашите нужди, като промените 6-те времеви 
зони и зададете нови температурни зони. 
Това може да бъде направено за един 
отделен ден или за работните и празничните 
дни. Можете да преименувате профилите и 
да копирате настройките от един профил в 
друг профил. В таблицата по-долу можете 
да видите фабрично зададените настройки: 

Управление на 
отопление/
охлаждане 
В меню Heat / Cool 
можете да активирате 
функцията за 
управление 
отоплението или 
охлаждането. 

Control (управление) 
В меню Control 
можете да промените 
настройките на 
Span, SetBack, Frost*, 
Output и VP. 

* Термостатът служи 
като защита срещу 
замръзване и пре-
дотвратява понижа-
ването на температу-
рата под 5°C. 

Не изхвърляйте батериите с другите 
домакински отпадъци. Занесете батерията в 
общинския пункт за събиране или 
съответната служба. 

Предназначение и правилна употреба: 
Това самостоятелно монтирано електронно 
устройство служи като система за контрол на 
температурата само в сухи и затворени жилищни и 
офис помещения. Този термостат може да бъде 
отварян, монтиран или ремонтиран само от 
квалифициран електротехник. 
Тези специалисти трябва да спазват 
съществуващите стандарти и разпоредби. 
Почиствайте устройството само със суха и мека 
кърпа. Не използвайте разтворители или абразивни 
почистващи препарати! 
Производителят не поема отговорност за щети, 
причинени от неспазване на тези инструкции. 

Смяна на батериите 
Батерии: 2 х АА 
Батериите на устройство версия AC 230 V, могат 
да бъдат сменяни само от професионален 
електротехник. 

Съгласно политиката на разработване на продуктите, SALUS Controls plc си запазва 
правото да променя спецификациите, дизайна и материалите, използвани в 
производството на изделията, посочени в този каталог, без предизвестие. 

Вносител
САЛУС България ООД 
Ул. Бесарабия 15 
София 1517

www.salus-controls.eu
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