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Текстът на английски език е оригиналната инструкция.
Текстовете на останалите езици са преводи на
оригиналните инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

■ Никога не допускайте намокряне на термостата, това
може да причини токов удар или пожар.

■ Никога не натискайте бутоните на термостата
с помощта на твърд, подострен предмет. Термостатът
може да се повреди.

■ Никога не ремонтирайте сами термостата, потърсете
квалифициран специалист за целта.
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОКУПКАТА НА ТОЗИ
ТЕРМОСТАТ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
РЪКОВОДСТВОТО ПРЕДИ НАЧАЛО НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА. СЛЕД ТОВА ПРИБЕРЕТЕ
РЪКОВОДСТВОТО НА СИГУРНО МЯСТО ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
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1. Основни характеристики

EKRTWA е най-съвременен програмируем електронен
термостат, който регулира вашата система Daikin, в която
комфортът, простотата и икономията на енергия вървят
ръка за ръка. Това е опционалният комплект за кабелни
стайни термостати, който най-често се използва при нови
инсталации.

Основните характеристики са:

■ Контрол върху стайната температура, базиран на
измерванията на вътрешния сензор.

■ Режим на охлаждане и отопление (с възможност за
деактивиране на функцията за охлаждане, ако не е
нужна).

■ Функция за изключване (с интегрирана защита от
замръзване).

■ Режими на комфорт и на намалено функциониране,
използващи съответно комфортната и редуцираната
точка на задаване.

■ Ваканционен режим.

■ Седмичен график с 2 потребителски (◊1+û◊2) и 5 пре-
дефинирани (π1~π5) графика.

- Предварително дефинираните графици използват 
комфортната и редуцираната точка на задаване на 
режимите комфортна и редуцирана функция.

- Потребителските графици използват независими, 
програмирани точки на задаване (до 12 точки 
дневно).

- Можете да заключите таймера, което позволява 
временна отмяна на зададената комфортна или 
редуцирана точка посредством еднократно 
натискане на бутон.

- Възможно е да се направи връзка на потребителски 
график към режим на охлаждане и отопление.

- Контрол на комфорта при стартиране Таймерът ще се 
стартира автоматично предсрочно, опитвайки се да 
достигне програмираната точка на задаване в 
програмираното време.
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■ Часовник (с ден и месец).

■ Функция за заключване на клавиш.

■ Автоматична промяна на лятно/зимно часово време.

■ Ограничение на точката на задаване. Вашият монтаж-
ник има възможност да промени горния и долния лимит
на точките на задаване. Вижте "Настройка на кодове
в менюто на монтажника" (код 6® 12+6® 13) в ръководст-
вото за монтаж.
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2. Бутони на предния капак и LCD

Вижте фигура 1 от вътрешната страна на предния капак.

Вижте фигура 2 от вътрешната страна на предния капак.

1 Леви и десни бутони (< и >). Използват се за 
избор на режими.

2 Бутони нагоре и надолу (+ или -). Използват се 
за смяна на стойности.

3 OK – Бутон на таймер (=). 
Използва се за:
- потвърждаване на точки на задаване или за запис 
на направен избор
- активиране/деактивиране на заключен таймер

4 LCD

1 Настройка на режим охлаждане/отопление

2 Комфортен режим

3 Функция таймер

4 Редуциран режим

5 Функция за изключване (с интегрирана защита от 
замръзване)

6 Ваканционен режим

7 Меню за настройка на таймер

8 Меню за настройка на дата и час

9 Ръчно отменяне на настроения режим

10 Ден от седмицата

11 Възникна грешка: необходима интервенция

12 Активен потребител или меню за монтаж или 
възникнала грешка. Вижте "Отстраняване на 
проблеми" на страница 20.

13 Избрана програма (таймер) или код
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14 Стайна температура или точка на задаване 
(когато свети)

15 Термостат ВКЛ (заявка за отопление или 
охлаждане)

16 Индикация AM – PM (преди обяд – след обяд)

17 Символ за стайна температура

18 Индикация за тип на градусите (°C или °F)

19 При ръчна отмяна на график или при преглед на 
активните насрочени точки на задаване чрез 
натискане на + or -, текущата и следващата 
точка на задаване, заедно с началния час на 
следващото действие ще се изведат на дисплея.
• t се показва, ако точката на задаване за следващото 

действие отива нагоре.
• uсе показва, ако точката на задаване за следващото 

действие отива надолу.
• tu се показва, ако точките на задаване са равни.

20 Действително време

21 Индикация за "изтощени батерии"

22 Функция за заключване на клавиш

23 Следваща насрочена точка на задаване на 
температура
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3. Начало

3.1. Настройка на дата и час

След монтажа, най-напред трябва да настроите часовника,
преди да можете реално да използвате термостата. 

1 Активирайте разширения режим чрез натискане на >
в продължение на 5 секунди в режим OFF (D).
Вижте също "Описание на функционалните режими и
менюта" на страница 8.

2 Навигирайте до менюто за настройка на дата и час (G)
чрез натискане на > и след това натиснете =.

3 Задайте часа, минутите, деня от седмицата
(& = Понеделник, I = вторник,...), ден, месец и година
чрез натискане на + или - и потвърждавайте всеки
път с натискане на =.

Стойността, която променяте, мига.

3.2. Настройка на желания режим: отопление или 
охлаждане

1 Натиснете <, за да преминете към комфортен режим
(A).

2 Натиснете < в продължение на 5 секунди, за да
преминете към режим на избор отопление/охлаждане.

3 Натиснете < or > за превключване към желания
режим.

O или P мига.

4 Натиснете = за съхраняване на вашия избор.

Термостатът се връща към режим на таймер (B).

БЕЛЕЖКА Това е възможно само при наличие на режим за
охлаждане.
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3.3. Настройка на желаната точка на задаване

1 Навигирайте до комфортен режим A чрез натискане на
< или >, за да зададете комфортната точка на
задаване.
Вижте също "Описание на функционалните режими и
менюта" на страница 8.

2 Повишете или намалете стойността чрез натискане на
+ или -.

Текущата точка на задаване мига.

3 Натиснете = за съхраняване на вашите настройки.

На дисплея се извежда стайната температура (R).
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4. Описание на функционалните режими и 
менюта

4.1. Режими в стандартното меню A B C D

Натиснете < or > за превключване към желания
режим. 

Курсорът z ще се движи.

Икона Описание

Q Комфортен режим. Използвайте този режим за 
фиксирана температура на комфортно ниво 
(комфортна точка по подразбиране 21,0°C/70,0°F 
в режим на отопление, 24,0°C/75,5°F в режим на 
охлаждане).

S Таймерен режим. Използвайте този режим за кон-
тролиране на инсталацията чрез таймер. Програми-
раните в таймера действия ще се изпълняват 
автоматично, в зависимост от действителния час.
Този режим използва точките на задаване от 
насрочения график.
Функционалността на заключения/отключен 
таймерен режим е описана в "Ръчна отмяна на 
график" на страница 12.
Препоръчва се заключване на таймерния режим 
чрез натискане на =. Ще се появи линия под 
иконата (S).

C Редуциран режим. Използвайте този режим за 
фиксирана температура на редуцирано ниво 
(редуцирана точка по подразбиране 17,0°C/63,0°F 
в режим на отопление, 28,0°C/82,5°F в режим на 
охлаждане).

D ИЗКЛЮЧЕН режим. Използвайте този режим за 
изключване на инсталацията. Интегрираната 
защита срещу замръзване остава активна (под-
разбиращи се стойности за защитата 4,0°C/39,5°F).
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4.2. Режими и менюта в разширеното меню E F G

За активиране на разширените режими, навигирайте до
режим ИЗКЛ (D) и натискайте > в продължение на
5 секунди.

Икона Описание

E Ваканционен режим. Използвайте този режим за 
задаване на фиксирана температура през време на 
дълги отсъствия. За изход от ваканционния режим, 
задайте продължителността на "?". Вижте 
"Използване на ваканционния режим" на 
страница 16.

F Меню за настройка на таймер Използвайте това 
меню за избор на фабрично зададен график или 
създаване на собствен.

G Меню за настройка на дата и час. Използвайте 
това меню за задаване на датата и часа. 
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5. Използване на термостата

5.1. Използване на функция за заключване на 
клавиш k

Активирайте или деактивирайте функцията за заключване
на клавиш чрез едновременно натискане на + и -.

5.2. Активиране на таймера

За пълен комфорт с ограничаване на разхода на енергия,
можете да подберете идеалния график за всеки ден. Това
гарантира, че температурата е в комфортен режим когато
сте у дома и че температурата се редуцира автоматично по
време, когато спите, отсъствате от дома и т.н.

1 Ако е необходимо, активирайте разширения режим чрез
натискане на > в продължение на 5 секунди в режим
OFF (D).

2 Навигирайте до Меню за настройка на таймер (F) чрез
натискане на >.

3 Изберете желания график чрез натискане на + или
-.

При натискане на + се показва следващия график.
При натискане на - се показва предишния график.
Възможните графици са: 2 определени от потребителя
(◊1+û◊2) и 5 фабрично дефинирани (π1~π5).
Фабрично дефинираните графици са описани
в "ПРИЛОЖЕНИЕ: фабрично дефинирани програми" на
страница 23. За потребителски дефинираните графици,
вижте "Задаване на дефиниран от потребителя
график" на страница 13.

4 Активирайте избрания график чрез натискане на =.
Натиснете < за изход от графика.
Натиснете + и - за преглед на програмираните
действия, натиснете > и < за преглед на останалите
дни (ако вече са програмирани).

5 Навигирайте до Функция таймер (B) чрез натискане на
<.
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6 Опционално, натиснете = за заключване на таймер-
ния режим (S).

БЕЛЕЖКА За оптимален комфорт, таймерът може да се
настрои за стартиране предварително
(120 минути, код 2® 02, за 4,0° разлика в точката
на задаване), опитвайки се да достигне
програмираната точка на задаване точно
в програмираното време. Този контрол може да
се активира/деактивира чрез код 2® 01
в потребителското меню. Вижте "Настройка на
кодове в потребителското меню" на
страница 17.
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5.3. Ръчна отмяна на график

Има 2 начина за отмяна на график:

■ Временна отмяна в заключен таймерен режим (SSSS)
Временно изберете комфортната или редуцираната
точка на задаване чрез натискане на само 1 бутон: <
или >. Курсорът "Y" ще се движи.
• комфортна точка: q и h се показват на дисплея.

• редуцирана точка: w и h се показват на дисплея.

■ Временна отмяна на зададена точка в режим на
таймер
Натиснете + или - за промяна на точката на
задаване на стъпки от 0,5°C/0,5°F. Запишете нова,
ръчно въведена точка на задаване чрез натискане на
= или като изчакате 5 секунди. 
h се извежда на дисплея.

Заключване и отключване на таймерния режим става чрез
натискане на =. На дисплея, заключеният таймерен
режим се извежда като S. На дисплея, отключеният
таймерен режим се извежда като B.

БЕЛЕЖКА По подразбиране, ръчната отмяна е активна до
следващото насрочено действие. Можете да
прочените това поведение посредством
потребителски код 2® 03: тогава ръчната отмяна
ще е валидна 1 час. Вижте "Настройка на
кодове в потребителското меню" на
страница 17.
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5.4. Задаване на дефиниран от потребителя график

(◊◊◊◊1111 и ◊◊◊◊2222)

В рамките на дефинирания от потребителя график може да
се програмират индивидуално отделните дни, като за всеки
ден са възможни до 12 действия (точки на задаване).

■ Първо изберете температурната скала (°C/°F)
чрез задаване на код 1® 01, както е описано
в "Настройка на кодове в потребителското
меню" на страница 17.

■ По всяко време може да натиснете < за
връщане 1 стъпка назад. Натискането на >
преминава към следваща стъпка.

1 Ако е необходимо, активирайте разширения режим 
чрез натискане на > в продължение на 5 секунди 
в режим OFF (D).

2 Навигирайте до Меню за настройка на таймер (F) 
чрез натискане на >.

3 Натиснете + или - докато 
светнат ◊1 или û◊2 и натиснете 
= за потвърждение.

4 Натиснете < или >, за да 
преминете към деня, който ще 
програмирате и натиснете + 
за избор или - за отмяна на 
избора.
Можете да програмирате едно-
временно няколко дни чрез 
маркирането им.

5 Натиснете = за 
потвърждение.
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6 Натиснете + или - за 
настройка на точката на 
задаване за първото действие.
Първото действие започва 
в 00:00 и продължава до край-
ното време, което зададете 
в следващата стъпка.

7 Натиснете = за 
потвърждение.

8 Натиснете + или - за 
настройка на крайното време 
за това действие.
Програмирането на деня 
приключва, когато за крайно 
време на последното насро-
чено действие се въведе 23:59.
Можете бързо да зададете 23:59 
чрез натискане на >.

9 Натиснете = за 
потвърждение.

10 Повторете стъпка 6 докато 9 
за следващите насрочени 
действия за този ден.

11 За програмиране на оставащите дни, повторете 
горните стъпки. Направете това за всички дни 
от седмицата.
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Вашият монтажник може да направи връзка на потреби-
телски график към режим на охлаждане и отопление.
Вижте "Настройка на кодове в менюто на монтажника"
(код 8® 01) в ръководството за монтаж.

БЕЛЕЖКА След програмиране, можете само да модифи-
цирате програмираните действия едно по едно и
не можете да добавяте действия.

Можете да изчистите дефиниран от потреби-
теля график отново чрез избирането му (◊1 или ◊2
трябва да светят) и натисканет на < за
10 секунди. "©¬® ◊1" или "©¬® ◊2" се появява на LCD
за потвърждаване на изчистването.
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5.5. Използване на ваканционния режим

Използвайте този режим за задаване на фиксирана темпе-
ратура през време на дълги отсъствия. По подразбиране,
точката на задаване за ваканционен режим на отопление е
14,0°C/57,5°F, за охлаждане 30,0°C/86,0°F.

1 Ако е необходимо, активирайте разширения режим чрез
натискане на > в продължение на 5 секунди в режим
OFF (D).

2 Натиснете >, за да преминете към ваканционен
режим (E).

3 Натиснете + или - за настройка на продължител-
ността (È = часа, ∂ = дни).

За изход от ваканционния режим, задайте
продължителността на "?".

4 Натиснете = за потвърждение.

5 Натиснете + или - за настройка на точката на
задаване.

6 Запишете новата точка с натискане на = или като
изчакате 5 секунди.

Ваканционната точка на задаване ще се запази през
програмираната продължителност. Продължителността
е показана и намалява. В случай, че продължител-
ността стане под 1È, ще се показват оставащите минути
(пример: 59;). След програмираната продължителност,
термостатът ще се върне към режим на таймер (B).
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6. Настройка на кодове в потребителското 
меню

1 Активирайте разширения режим чрез натискане на >
в продължение на 5 секунди в режим OFF (D).

2 Навигирайте до менюто за настройка на дата и час (G)
чрез натискане на >.

3 Натиснете > за 5 секунди.

y се извежда на дисплея до 1®.

4 Натиснете < или >, за да видите текущите
настройки на кодовете.

5 За промяна на кодове, натиснете +, - или =.

6 Натиснете + или - за увеличаване или намаляване
на стойността на кода с 1 стъпка.

7 Натиснете = за съхраняване на вашия избор.

Можете да излезете от това меню за потребителски
кодове, като отидете на "/" код и натиснете =.
За връщане на код към подразбиращата му се стойност,
натиснете + и - едновременно.

БЕЛЕЖКА Като следствие от потребителската конфигура-
ция, не е необичайно някои кодове да не бъдат
достъпни повече.
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Следните кодове могат да се видят или променят
в потребителското меню:

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка

1® 01 + R Тип градуси. 
Показва се 
текущата стайна 
температура.
Вижте и долната 
забележка.

°© °©/°ƒ —

02 Избор на часови 
контрол. Показва 
се текущото 
време.

24È 12È/24È —

03 Винаги активи-
ране на раз-
ширено меню? (≈œ 
= активиране на 
стандартно меню)

≈œ ÚêÒ/≈œ —

2® 01 Активиране 
на контрол на 
комфорта при 
стартиране?

≈œ ÚêÒ/≈œ —

02 Скорост на 
контрол на 
комфорта: време 
при темп. разлика 
от 4°.
Вижте и долната 
забележка.

120 060~240 1 мин.

03 Отмяна на 
таймера: активен 
само 1 час?
(≈œ = до следва-
щото действие)

≈œ ÚêÒ/≈œ —
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3® 01 Показване на 
версия на 
софтуера

— — —

БЕЛЕЖКА ■ В случай, че кодът 1® 01 се промени след про-
грамиране на потребителски-дефинираните
графици, потребителски дефинираните
графици ◊1 и ◊2 се изчистват.

■ Код 2® 02: Вижте долната схема за пояснение
на скоростта на контрол на комфорта.

1-ви 
код

2-ри 
код Описание

Подраз-
биране Обхват Стъпка

60

120

240

0 oC B

A

1 2 3 4
0

0 oF B1 2 3 4
0

A минути

B разлика с точка на задаване
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7. Отстраняване на проблеми

Следващите указания могат да ви помогнат да решите
вашия проблем. Ако не можете да решите проблема,
обадете се на фирмата, извършила монтажа.

7.1. Няма показания на LCD (празен дисплей)

Изтощени батерии. Сменете батериите. Вижте "Смяна на
батерии" на страница 22.

7.2. Бутоните на предния капак не реагират

Ако k свети при натискане на бутон от предния капак,
това значи, че е активирано заключване на клавишите.
Натиснете + и - едновременно за деактивирането му. 

7.3. Таймерът стартира прекалено рано

Таймерът ще се стартира автоматично предсрочно, опит-
вайки се да достигне програмираната точка на задаване
в програмираното време. Ако желаете, деактивирайте този
контрол чрез код 2® 01 в потребителското меню.

7.4. Часът и датата на дисплея на термостата мигат

Часът и датата мигат преди първата употреба или след
смяна на батерии. Задайте дата и час, както е описано
в "Настройка на дата и час" на страница 6.

7.5. Дефинираният от потребителя график не реагира

Кодът 1® 01 е бил променен след програмиране на потреби-
телския график. Препрограмирайте графиците, както е
описано в "Задаване на дефиниран от потребителя
график" на страница 13.
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7.6. Кодове за грешки на LCD на термостата

Кодовете за грешки се показват в съседство с мигащите
икони y i.

Код на 
грешка

Причина за 
неизправност Коригиращо действие

Ï© Повреден интегриран 
сензор за температура.

Обърнете се към вашия 
местен дилър.
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8. Поддръжка

8.1. Смяна на батерии

Когато иконата за "изтощена батерия" r свети, трябва
да се сменят батериите. 

След като иконата започне да свети, все още имате
±30 дни за смяна на батериите, преди да се изтощят
напълно.

При нормални работни условия, животът на батерията е
±2 години.

1 Леко натиснете капака вляво на термостата.

2 Свалете предния капак чрез издърпването му към вас.

3 Извадете старите батерии и поставете нови.

4 Поставете капака на термостата обратно на мястото му,
като той трябва да щракне.

8.2. Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти

Предоставените с термостата батерии са марки-
рани с този символ. 

Това означава, че батериите не трябва да се
смесват с несортирания домакински отпадък.

Ако под символа е отпечатан химически символ, този
химически символ означава, че батерията съдържа тежък
метал над определена концентрация. Възможните химични
символи са: 

■ Pb: олово (>0,004%).

Изхабените батерии трябва да се преработват в специали-
зиран завод за рециклиране.

Като осигурите правилно бракуване на изхабените батерии,
вие спомагате за предпазване на околната среда и
здравето на хората.

Използвайте само алкални батерии от тип AA.LR6.
Вижте също техническите характеристики в ръко-
водството за монтаж.
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ: фабрично дефинирани програми

Има 5 фабрично дефинирани програми (π1~π5) за стан-
дартни ситуации. Ако никоя от тях не отговаря на вашите
нужди, създайте потребителска програма (вижте
"Задаване на дефиниран от потребителя график" на
страница 13). Комфортната точка на задаване може да се
променя в комфортния режим A, редуцираната точка на
задаване може да се променя в редуцирания режим C.

Легенда:

Комфортна точка 
на задаване

По подразбиране 21,0°C/70,0°F в 
режим на отопление (24,0°C/75,5°F 
в режим на охлаждане)

Редуцирана точка 
на задаване

По подразбиране 17,0°C/63,0°F в 
режим на отопление (28,0°C/82,5°F 
в режим на охлаждане)

Ден & ~ L дни от седмицата
(седмицата започва от понеделник)

Ден M + N дни от седмицата

Вижте края на това ръководство за графично 24-часово 
представяне на 5-те фабрично дефинирани програми, 
изброени по-долу.

π1 Жилищна (сутрин, вечер и уикенд)

π2 Жилищна (сутрин, обед, вечер и уикенд)

π3 7-19 ч. офис

π4 Уикенд (вила)

π5 Уикенд (магазин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

Комфортна точка
на задаване

Редуцирана точка 
на задаване

Час на деня
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