
Ръководство за потребителя на цифров термостат за 
отопление HY607, HY517 WIFI 

Благодарим за Вашия избор на нашите продукти и услуги, както и за Вашето 
доверие и подкрепа към нас!

Потърсете "Smart RM" или “Smart Life” 
Изтеглете приложението със следната 
икона

 Включете термостата, натиснете
и задръжте клавишната
комбинация        и
Активирайте иконата за WIFI

Моля, помнете: трябва да натиснете който и да е клавиш, за да събудите 
термостата преди настройка
Характеристики:
Външен вид

(5) Скрит монтаж в конзола 60mm
(6) Размер на дисплея: 64*64mm
(7) (7) Цвят: бял 

(A) Включва вграден (вътрешен) сензор и външен сензор
(B) Поддържа температурата в рамките на зададената от Вас стойност с точност 0.5°C.
(C) Блокировка, за да се предотврати неправилна работа от деца
(D) Запаметява настройки, когато захранването е изключено.
(E) Ваканционният режим ви дава възможност да се наслаждавате на по-комфортна температура 

по време на почивка
(F) Може да се провери температурата на външния сензор

☆ Необходима изолация: нормална среда
☆ Работеща програма: установена на 1 

седмичен цикъл
☆ Изход: Превключващо реле
☆ Монтаж: вграден тип (в стената) 
☆ Размер(mm)：86*86*27

☆ Ток: 90-240V АС 50/60HZ
☆ Точност на дисплея:：0.5°C
☆ Подов сензор：NTC(10k)1%
☆ Капацитет на контакта:：3A/250V(WW);16A/250V(WE)
☆ Температура на работната среда:：0~90°C
☆ Диапазон на регулиране на температурата:：5~35°C
☆ Диапазон на показване на температурата:：0~70°C 

        Преди инсталиране и свързване към електрическата мрежа:
1. Прочетете внимателно инструкциите. Неспазването им може да доведе до сериозна 
опасност.
2. Проверете спецификацията на продукта и се уверете, че отговаря на Вашите нужди.
3. Монтажникът трябва да е обучен опитен електро техник.
4. След като инсталацията приключи, проверете работата на продукта, както е посочено в тези
инструкции

Опасност от токов удар, повреда на оборудването или късо 
съединение. Изключете захранването преди монтажа!

Схема на свързване

Диаграма за свързване на електрическо отопление Диаграма за свързване на водно отопление
(не свързвайте клема "close 4" към електрически вентил)

Воден бойлер и стенен газов котел,
не е електрическа схема за свързване,(изключете, когато 
електрическия вентил е затворен) Извод:3 & 4 се свързва със 
захранването N и L, 5 & 6 се свързват с газовия бойлер, if closed type 
thermal actuator ,then connect 1&3,if open type thermal actuator ,then 
connect 2&3

Дисплей

Описание на иконите

Режим програмиране 

Временно ръчно управление

Ваканционен режим, празничните дни и температурата могат да бъдат настроени да работят в режим на 
обратно броене

Отопление, иконата изчезва, когато  отоплението спре EXT :Външен NTC сензор

Блокировка за деца 

WIFI връзка, ако мига, значи влиза в EZ режим 
Икона на облак: , ако мига, значи влиза в режим AP
Прекъсване на връзка с WiFi

NO символ функция

A Включва/изключва: Натиснете кратко за да включите/изключите

B 1 Кратко натискане на      превключва между автоматичен и ръчен режим
2 При включен термостат, натиснете продължително         за 3-5 секунди за да 
влезете в режим програмиране
3 При изключен термостат, натиснете продължително        за 3-5 секунди за да 
влезете в допълнителни настройки А

C 1 Потвърждаване: използвай с 
2 Само кратко натискане за настройка на време

(1) Стандартният общ размер е 86 * 86 мм
(2) Бутони с докосване, за лесно опериране
(3) Видимата дебелина над стената е само 15mm86mm 
Функции

Спецификации на продукта

ВНИМАНИЕ

Активира функцията за отворен 
прозорец

Автоматичен режим: стартира 
предварително зададена програма

Ръчно управление

Часовник

SET: Настройване на температура

Настройки



3. При включен термостат,натиснете и задръжте за 3-5 секунди за влизане във
ваканционен режим. Ако се появи символ OFF, натиснете       или      за да
промените на ON,след това натиснете       за да отворите Ваканционен режим
4. При изключен термостат, натиснете       и задръжте за 3-5сек. за да влезете в
режим допълнителни настройки В

B 1 Клавиш за намаляване
2 Натиснете продължително, за да заключите/отключите

D 1. Клавиш за увеличаване
2. Натиснете продължително, за да получите информация за температурата на външния 
сензор ( важи само ако в допълнителни настройки В е избран режим BN, N3) 
3. В режим на програмиране, използвайте      и      за да влезете в режим "временно ръчно
управление 

Възможности за програмиране
5+2 (фабрично настроено),6+1 и 7 дневни модели, 6 времеви периода, по избор на потребителя. 
При включен термостат натиснете и задръжте     за 3-5секунди, за да влезете в режим 
програмиране, след това натиснете кратко      и изберете: час, минути, период от време, използвайте   
        и        за да изберете стойностите, завършете настройките, след около 10 секунди те ще бъдат 
автоматично запомнени и ще излезете от режима

1 2 3 4 5 6
Събуждане Излизане Прибиране Излизане Прибиране Сън

6：00 20℃ 8：00 15℃ 11：30 15℃ 13：30 15℃ 17：00 15℃ 22：00 15℃

Оптималната комфортна температура е 18℃-22℃.

Допълнителни настройки A
При изключен термостат, натиснете и задръжте     за 3-5 секунди, за да влезете в режим 
"допълнителни настройки А". От А1 до АЕ, натиснете кратко       за да изберете опция, настройте 
стойностите с клавиши      и       , натиснете кратко      за да превключите на следващата настройка. 5 
секунди след завършване на настройките, термостатът излиза от режима.

NO Опции за настройка Настройка на данни По подразбиране

A1
Калибриране на измерва-
ната температура -9- +9℃

-1

A2
Темп. разлика за включване/
изключване на отоплението

0.5-2.5℃
1℃

A3 Заключване за деца 0:полу-заключено 1:напълно заключено 0

A4
Режим вкл./изкл. при 
прекъсване на тока

0:Термостата се вкл/изкл с памет, при 
възстановяване на ел. захр. 1:Изключва се при 
възст. на захранване 2:Включва се при възстан. на 
захранване

0

A5
Яркост на подсветката в 
неактивен режим

0: изключена
1: слабо осветен 
2: осветен

1

A6
Избор на седмично 
програмиране

0: 5+2 
1: 6+1

2: 7
0

A7
Настройка на мин. 
температура

1-10℃
5℃

A8
Настройка на макс. 
температура

20-70℃
35℃

A9
Защита от ниска 
температура

1-10℃ При настройка t= 10℃, ако натиснете
на дисплея ще се покаже【--】, Защитата от
ниска тем. е отменена 5

AA

Защита от висока 
температура за 
външния сензор

20-70℃  При настройка t= 20℃, ако натиснете
на дисплея ще се покаже【--】, Защитата от
висока тем. е отменена

45

AB
Температурна разлика 
за защита от висока темп

1-90С
20С

AC
Темп., която включва 
режим отворен прозорец

10-20℃ настройка под 10℃,ще покажи на 
дисплея 【--】,функцията отворен прозорец
е отменена

--

AD
Време за действие на 
режим отворен прозорец

10-20 min
10

AE Връщане на фабр. настр. Дисплей Ао, задръжте    

Допълнителни настройки В 
При изключен термостат, натиснете и задръжте      за 3-5 секунди за да влезете в режим допълн. настр. В

NO. Опции за настройка Настройка на данни По подразбиране
BN Избор на сензор N1: само вътрешен сензор *

N2: само външен сензор **
N3: и двата сензора ***

N1

BC Почистване от варовик 0: изключена 1: включена 0
BO Версия V1.0 1.0

C

* вътрешен сензор (Термостатът изключва отоплението при достигане на зададената защита от
висока температура)
** външен сензор (Термостатът изключва отоплението при достигане на зададената защита от 
висока температура)
*** вътрешният сензор контролира температурата, външният я ограничава (когато външният сензор 
измери температура по-висока от максималната зададена за външния сензор, термостатът ще 
изключи отоплението)

Хистерезис: ограничителната стойност на външния сензор е 450C по заводски настройки (АА), 
стойността на хистерезиса на външния датчик  (А2) е 1. Когато температурата се повиши до 450C, 
релето ще изключи и ще се включи аларма за висока температура. Ако температурата спадне до 
440C релето ще се включи и алармата са прегряване ще бъде спряна. (Работи само ако вътрешната 
температура е по-ниска от зададената).
Съобщение за проблем със сензора: моля изберете коректен начин за работа на 
вградения (вътрешен) или външен сензор. Ако изборът е неправилен или сензорът е повреден, ще 
видите на екрана съобщение  “E1” или “E2”. Термостатът ще спре отоплението, докато грешката 
бъде отстранена.

НЕ изхвърляйте този продукт с домакинските отпадъци. Този символ на зачеркната с 
кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно 
устройство) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се 
избегне замърсяване на околната среда. Отнесете уреда в специализиран пункт за 
рециклиране.

Точност на показаната стайна темп.




