
Ръководство на потребителя за цифров термостат GP610B-FB09-1 

 

Инструкция за функциите 

Основните функции на GP610B-FB09-1 могат да бъдат постигнати с помощта на четири 

функционални бутона (Фигура I) и да бъдат показани отчетливо чрез течнокристалния 

екран (Фигура II).  

 

 
 

Фигура I 

 

 
 

Фигура II 

 

 

 

 



Инсталация 

 

1. Термостатът трябва да бъде монтиран на стената така, че да отразява температурата 

вътре и извън помещението, на височина около 1,4 метра над земята. Пряката слънчева 

светлина и нагревателните уреди трябва да бъдат избягвани.  

 

2. Термостатът се състои от три части, корпус на дъното и малка кутия. Разделете ги с 

малка отвертка като отместите леко клипса в горната част на термостата. 

Консултирайте се първо с електрическата схема и свържете стабилно краищата на 

кутията с проводника. След монтажа към корпуса на дъното, изведете свързващия 

кабел навън през квадратния отвор и го закрепете с винтове М4 върху стандартната 

кутия на стената.  

 

3. Свържете щепсела на свързващия кабел с контакта на лицевия корпус и след като го 

проверите, закопчайте долната страна на лицевия корпус и след това горната страна, 

докато чуете звук „ка”, което означава, че инсталацията е приключила.  

 

 

Електрическа схема 

 

 
Т1 – сензор на стайната температура; Т2 – сензор на температурата на водата (функция 

против замръзване) 

 



 

Процедура по експлоатация 

 

(От ляво на дясно, четирите бутона са съответно S1, S2, S3 и S4.)  

 

1. Включване и изключване: Натиснете S1, термостатът е включен; Натиснете отново 

S1 и той се изключва. Ключът на извода се прекъсва и на екрана се показва надпис OFF 

(„Изключено”) в бяло.  

 

2. Настройка на температурата: В работещо състояние температурата може да бъде 

променяна чрез S2 и S3. Натиснете еднократно S2 и от стойността на дисплея се 

изважда 0,5; При еднократно натискане на S3 към стойността се прибавя 0,5. Ако 

задържите S2 или S3 натиснат повече от 3 секунди, настройваната стойност ще се 

намали или повиши бързо. В процеса на настройване на температурата, когато 

стойността премигва, ако натиснете S1 до показване на символа за заключване, това 

показва, че стойността е заключена и настройваната стойност не може да бъде 

променяна с натискането на S2 или S3. Задръжте S1 натиснат за няколко секунди до 

изчезването на символа за заключване и след това можете да промените настройваната 

стойност с натискане на S2 или S3. След като приключите, термостатът ще се върне 

автоматично в работен режим и ще показва стайната температура. Освен това данните 

за настройката ще бъдат запаметени и няма да се изгубят след изключването. След 

настройването на температурата термостатът ще промени автоматично циркулацията 

на въздушния поток според стойността на настройката за постигане на удобство и 

енергоспестяващ ефект.  

 

3. Работни режими: В работещо състояние натиснете S4, за да влезете във функцията 

за настройка на работните режими. Символите за охлаждане и отопление ще бъдат 

показани с премигване. Функциите могат да бъдат променяни с помощта на S2 и S3 и 

да бъда заключвани и отключвани чрез S1. След като приключите, термостатът ще се 

върне автоматично в работен режим и ще показва стайната температура. Данните за 

настройката ще бъдат запаметени и няма да се изгубят след изключването. Работните 

режими могат да бъдат настройвани според сезоните. Режимът на охлаждане може да 

бъде избиран през лятото, а този на отопление може да бъде избиран през зимата.  

 

4. Режим на включен вентилатор: В работещо състояние натиснете S4 два пъти, за да 

влезете във функцията за режим на работещ вентилатор. Преминаването между 

режимите Автоматичен --- Слаба въздушна струя --- Средна въздушна струя --- Силна 

въздушна струя --- Средна въздушна струя на клапана --- Силна въздушна струя на 

клапана може да бъде извършвано автоматично чрез S2 и S3. Функцията може да бъде 

заключвана или отключвана с натискане на S1. След като приключите, термостатът ще 

се върне автоматично в работен режим и ще показва стайната температура. Данните за 

настройката ще бъдат запаметени и няма да се изгубят след изключването. При 

автоматичен режим  термостатът ще смени автоматично циркулацията на въздушната 

струя според настроената температура за постигане на удобство и енергоспестяващ 

ефект. Тази процедура е също така удобна и лесно изпълнима при ръчен режим на 

експлоатация.  

 

5. Изключване на таймера: В работещо състояние натиснете S4 три пъти, за да се 

появи символа на часовника и да влезете във функцията за настройка на изключването 

на таймера. Променете или бързо променете или удължете времето на изключване чрез 



S2 и S3. След като приключите, термостатът ще се върне автоматично в работен режим 

и ще показва стайната температура и символа на часовника в лявата част на 

течнокристалния дисплей. Температурата ще намали времето автоматично. 

Термостатът се изключва автоматично, когато стойността на времето стане 0. Обхват 

на настройката за изключване на таймера: 0,1 --- 9,9 часа.  

 

6. Защита срещу студен/горещ въздух: 

 

В режим на отопление вентилаторът спира, когато температурата на водата спадне под 

45˚С/35˚С, за да се избегне студеният въздушен поток; ако вторият температурен 

сензор не се използва, изключете Т2.  

 

Ако термостатът се пуска от човек, отворете водния клапан, вентилаторът се задейства 

с 8 секунди закъснение; вентилаторът работи автоматично в автоматичен режим или 

според избрания режим при ръчно управление; 

 

Ако термостатът се изключва от човек, затворете първо водния клапан; вентилаторът 

спира с 15 секунди закъснение.  

 

7. Илюстриране на температурния контрол 

 

(1) Автоматичен режим на работа на термостата: 

Режим на охлаждане, работата на термостата е свързана с разликата между стайната 

температура и настроената такава. 

Режим на отопление, работата на термостата е свързана със стайната температура и 

температурата на водата едновременно. 

 

(2) Ръчен режим на работа на термостата: 

Работи само вентилаторът: режим на охлаждане или отопление, работата на 

вентилатора е според избраната скорост; 

Вентилаторът и клапанът работят едновременно: режим на охлаждане или 

отопление, клапанът се затваря, когато температурата достигне настроената такава, 

вентилаторът не спира работа.  

 

8. Функция против замръзване: Само в режим на отопление, 

 

Ако температурата на водата Т2<6˚С или стайната температура Т1<3˚С при изключен 

термостат, клапанът е отворен, а вентилаторът не работи.  

 

9. Аларма за повреда на сензора: 

 

Ако има повреда в сензор Т1, целият течнокристален дисплей започва да трепти, 

работата на термостата се прекъсва и на екрана се появява надпис „01”. 

 

10. Функция запаметяване: 

 

Термостатът се връща към предходния режим (на работа или на изключен термостат), 

когато бъде захранен отново след прекъсване на електрозахранването.  

 

11. Настройка на температурата за функцията против замръзване: 



В режим на изключен термостат, натиснете и задръжте S1, за да влезете в настройката 

на температурата срещу студен въздух, използвайте S2 и S3, за да нагласите 

температурата (45˚С или 35˚С), натиснете S4 за потвърждение и след това 

рестартирайте термостата.  

 

Технически параметри: 

 

Работно напрежение АС 220V   50-60 Hz 

Потребление при 

самозахранване 

≤ 1W 

Изходящо напрежение ≤ 200 W 

Температурен 

диапазон 

5-35˚С 

Точност на контрола ± 1˚С 

Размери 86 mm * 86 mm * 13 mm 

Външен корпус Бял, висококачествен 

топлоустойчив материал: 

PC/ABS 

Стандарт на 

инсталация 

2-М4, Стандартна кутия за 

кабели: 60 mm – 65 mm 

Стандарт на 

проводника 

Диаметър на сечението на 

проводника ≤ 1,5 mm*mm 

Тегло 200g 

 

Внимание: 

 

1. Свържете правилно кабелите съгласно електрическата схема. 

2. Отварянето на външния корпус е строго забранено след захранването на 

термостата с електроенергия.  


