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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захранване: 4 алкални батерии 1.5V тип AA (не са включени)
Регулиране на температурата ЗИМА: (+ 5… + 37) ° C
Регулиране на температурата ЛЯТО: (+ 5… + 37) ° C
Резолюция: 0.1 ° C
Толеранс: +/– 0,5 ° C при 20 ° C
Режим на работа: Лято - Зима - Авто - Ръчен – OFF (Изкл.)
Степен на защита: IP20
PIN заключване: да, чрез приложение Finder Bliss
Изход: 5 A 250 V AC - превключващ контакт

РАЗМЕРИ

МОНТАЖ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Инсталацията и монтажа на електрическото оборудване трябва да се
извършва от експертен персонал. Преди да свържете хроно-термостата,
уверете се, че товарът (помпи, вентили, котел и др.) не са включени и са в
рамките на номиналната стойност на контакта.
ПОЗИЦИОНИРАНЕ:
Монтирайте хроно-термостата далеч от източници на топлина (радиатори,
директна слънчева светлина, кухни) и врати / прозорци.
Монтирайте около 1,5 метра над нивото на пода.
МОНТАЖ:
Използвайте винтове 0 - 3,5 mm, максимална дебелина на главата 3 mm.
При закрепване не затягайте прекалено силно винтовете, за да избегнете
изкривяване на основата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само влажна кърпа за почистване
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Поставете батериите в отделението за батерии, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
спазвате посочените полюси.
ВНИМАНИЕ! Неправилното позициониране на батериите (обръщането
на полярността ) може да повреди хроно-термостата да причини корозия и
да обезсили гаранцията.
Ако хроно-термостатът не се свърже с Wi-Fi мрежата след смяна на
батериите, нулирайте датата и часа.
Хроно-термостатът е снабден с 2
прага на батерията: първият праг
показва, че батериите са изтощени
и трябва да бъдат сменени.
В това състояние и при изключено
състояние на дисплея на всеки 5
секунди ще се вижда мигаща икона
на батерията.
След като докоснете бутона „Finder” и включите дисплея, иконата на
батерията ще продължи да мига.

При втория праг хроно-термостатът се изключва, изходното реле ще бъде
зададено на OFF и вече няма да е възможно да се правят допълнителни
настройки. При това състояние мигащата икона на батерията може да се
вижда на всеки 5 секунди (докато батериите напълно се изтощят).
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Натиснете бутона / символ на дисплея „Finder“, за да включите хронотермостата, ще се появят последователно думите BATT и OFF

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ХРОНО-ТЕРМОСТАТА
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ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ И СИМВОЛИТЕ

Включете дисплея/ потвърждение
Натиснете 2” , за да запазите и излезете
ON/OFF Включване/Изключване на хронотермостата
Натиснете за 4“ за достъп до настройките
Седмично програмиране
Програмиране на дата / час (натиснете 3 “)
Ръчна функция
Назад към предишната стъпка
Плъзнете, за да промените стойностите
Изход ON (настройка WINTER/ ЗИМА)
Изход ON (настройка SUMMER/ ЛЯТО)
Почасово програмиране
Дисплеят е заключен
Изтощена батерия
Градуси по Целзий
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НАСТРОЙВАНЕ НА ДАТА И ЧАС

3”

ДЕН

МЕСЕЦ

1

1

2

2

ГОДИНА

1
2

ЗАБЕЛЕЖКА След задаване на
годината хроно-термостатът
автоматично разпознава деня от
седмицата и автоматично число от
1 до 7 ще се появи на дисплея за
да укаже денят от седмицата.

ЧАС

1

8
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МИНУТИ

1

2
ЗАБЕЛЕЖКА
При всяка стъпка на програмиране е възможно да се върнете назад с
бутон .
Задържайки натиснат бутона „Finder” за 2 секунди запазвасе и излиза
(връща се в главното меню).
РЪЧНО ПРОГРАМИРАНЕ

1
2

За да излезете от ръчната настройка и да се върнете в основния
екран, натиснете бутона “hand / ръка”.
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СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ

Натиснете цифрите, съответстващи на дните от седмицата, които ще се
програмират (1 = понеделник ... 7 = неделя). В края на избора натиснете
бутона „Finder”.

Екранът показва ,че
температурата ще бъде
програмирана (отдясно) в
посочения час отляво.
Задайте желаната температура с курсора в указаното време (в случая между
полунощ и един часа сутринта). Натиснете „Finder”, за да потвърдите
графика и да преминете към следващия час.

1
2
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Задайте желаната температура с
курсора в указаното време (в този
случай между един и два сутринта).
Натиснете „Finder”, за да потвърдите
1 графика и да преминете към следващия
час.
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Продължете по същия начин до достигане на графика за 23 часа

1
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ЗАБЕЛЕЖКА
За да се върнете към предишната стъпка, използвайте бутона за връщане
назад или бутона „Finder”, за да превключите към следващото
програмиране на времето.
За да излезете от програмирането и да запишете настроените досега
стойности, натиснете бутона „Finder” за 2 секунди.

КОПИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
За да копирате програмата от един ден, и да я използвате за други дни,
просто натиснете деня, който ще се копира първо, а след това деня (или
дните), за който ще получите същата програма.
След това натиснете бутона „Finder” за 2 секунди, за да потвърдите и да се
върнете в главното меню.
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ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА
Пример: преглед на ден 3 (сряда)

1
2

Натиснете няколкократно бутона „Finder”, за да продължите и да покажете
часовете заедно с подходящата зададена температура.
За да се върнете към предишната стъпка, използвайте бутона за връщане
назад.
Натиснете бутона „Finder” за 2 секунди, за да запишете и излезете от
прегледа.
ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ И ФУНКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
Когато хронотермостатът е изключен, дисплеят ще покаже думата OFF.
Но в това състояние функцията за защита от замръзване остава активна.
Ако стайната температура падне под температурата на защита от
замръзване, иконата на пламъка ще се появи заедно с думата OFF.
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НАСТРОЙКА ЗИМА – ЛЯТО

3”

1
2
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ОТКЛЮЧВАНЕ НА ХРОНО-ТЕРМОСТАТА С ПИН
Хроно-термостатът може да бъде заключен само с приложението Finder Bliss.
Когато режимът на заключване е активиран, хроно-термостатът ще покаже
икона за заключване..

За да отключите хроно-термостата, ще трябва да въведете PIN, както е показано
по-долу:

1
2

Внимание:
Чрез въвеждане на неправилен PIN код, хроно-термостатът ще покаже Err за
миг и след това ще предложи повторен опит.
След трикратно въвеждане на грешен ПИН, хроно-термостатът ще остане
заключен за 20 секунди, като се изпише думата Err (дисплеят ще се изключи
след 5 секунди, за да се намали изтощаването на батерията).
Тази процедура се повтаря за всеки следващ опит за въвеждане на грешен
PIN.
ЗАБЕЛЕЖКА
Изваждането на батериите няма да отмени заключването.
Ако забравите своя ПИН, използвайте код 618, за да отключите продукта.
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СВЪРЗВАНЕ СЪС СМАРТФОН
Изтеглете приложението Finder Bliss на вашия смартфон. Процедурата по
свързването / сдвояване ще бъде описана в самото приложение.
Включете Wi-Fi в търсене на мрежа

2

1

В случай, че идентификационните данни на APP (приложението ) не са
били инсталирани след изтичане на времето за изчакване, хроно
термостатът ще изпише RESET на конфигурацията, и вътрешният Wi-Fi на
хроно-термостата ще се изключи автоматично.
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Wi-Fi СВЪРЗВАНЕ НА ХРОНО-ТЕРМОСТАТА КЪМ МРЕЖАТА
След свързване на хроно-термостата към домашната мрежа,
актуализацията ще се извърши в рамките на 4 до 40 минути, в зависимост
от зададеното време за актуализиране на приложението.
Ако искате да активирате актуализацията, натиснете бутона „Finder” в
продължение на 3 секунди, с изключване на хроно-термостат ще се
появят сегменти, които показват, че параметрите са синхронизирани с
приложението.

Актуализация в ход

3 секунди
Обновено

Ако чакането за синхронизация продължи твърде дълго, това означава,
че хроно-термостатът трудно се актуализира с облака (чрез
приложението). Проблемът може да се дължи или на лошия мрежов
сигнал (видим от хроно-термостата ) или на бавна домашна връзка, или
на бавен отговор на сървъра. Животът на батерията зависи в голяма
степен от времето за свързване. След 20 секунди, ако връзката не се е
случила, се появява Err (за запазване на батериите и информиране на
потребителя за неуспешното обновяване) и хроно-термостатът ще
покаже последната настройка, получена от сървъра.
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

Wi-Fi монтиран на стената седмичен програмируем термостат

Wi-Fi честота

2.4 GHz

Криптиране

WPA2 / PSK

Дисплей

LED

Резолюция

1 час (1 минута чрез APP*/ приложението)

Дневна светлина
Спестяване време

Живот на
батерията
Функции

Автоматична актуализация
Около 1 година (Над 1 година в зависимост от
режима, зазаден от APP/ приложението)
Допълнителни настройки, налични в APP/ прилож.

* Времевият слот не може да се стартира и да приключи едновременно
ПАРАМЕТРИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
Сезонна настройка

Зима

Защита от замръзване

Фиксирано на 5°C

Термично диференциране 0.2°C
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РЕШЕНИЯ
- В зависимост от версията на хронотермостата, тя може да не
разпознава специални символи сано “&” “!” “.” “_” “/”и т.н..
В този случай заменете името на рутера (SSID) с букви и
цифри. Същото мажи и за паролата.
- Хронотермостатът се свързва изключително към 2.4 GHz мрежи. В
случай на рутери обхващащи 2.4 до 5 GHz, в някои случаи
може да е необходимо да се разделят на две честоти, след това
посочете един SSID за 2.4 GHz и един за 5 GHz.
ERR - В някои случаи ретранслаторите на Wi-Fi сигнали могат да намалят работата
на BLISS. Ако имате проблеми, опитайте да я преместите близо до рутера.

- APP приложението работи с: Android 5.0 или по- късна версия
IOS 10.0 или по- късна версия
- Внимавайте за главни, малки букви и специални символи в
SSID и парола.
Премахнете всички празни пространства, поставени по
невнимание в края на въведените данни.
АНТЕНА СИГНАЛ
В APP /приложението е препоръчително да проверите за BLISS сигнал
от поне 3 деления, за да се гарантира добра работа.
ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ
Гаранцията на хронотермостатa FINDER BLISS e 2 години от датата на
закупуване, според законодателството на Р.България.
Гаранцията, се уважава само при предоставяне на изделието заедно с
касов бон, и/или фактура, както и бар-кодът от опаковката
удостоверяващ съответното изделие към датата на закупуване.
Гаранцията, важи само за фабрични дефекти проявили се по време на
експлоатацията!
Гаранцията, не важи при видими или скрити механични увреждания,
причинени при монтаж и/или неправилна експлоатация, както и такива
причинени от неправилно поставени батерии, неправилно свързване
към електрическата мрежа или пренапрежение по мрежата довела до
дефект на изделието!
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