
МИНИ РЕГУЛАТОР A IRTRONIC
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ГО ИЗЦЯЛО ПРЕДИ РАБОТА
Преди да започнете настройката и обслужването, непременно 
прочетете внимателно това ръководство за обслужване.
Това ръководство за обслужване съдържат важна информация, 
от която се нуждаете за настройката и обслужването.
Моля запазете грижливо това ръководство за обслужване (CD) за 
 по-късни справочни цели.

Инструкции за безопасност

Опасност
Задължително трябва да бъдат спазвани цялата информация 
и указания, особено инструкциите за безопасност в тази 
документация и в техническото описание на отоплителния уред!

Област на приложение
Мини регулаторът Airtronic служи за избор на работен режим, 
за  регулиране на вътрешната температура и за включване / 
изключване на монтирания в автомобила отоплителен уред.

Указание
Неправомерната употреба и приложение извън предписаната 
област на приложение изключва всяка отговорност и гаранция.

ЕС декларация за съответствие
С настоящата декларираме, че органът за управление продаден 
от нас е в съответствие с приложимите разпоредби на следната 
ЕС-директива.
ЕС-директива 2014/30/EC

От www.eberspaecher.com в центъра за изтегляне може да бъде 
прегледана и изтеглена пълната декларация за съответствие.

Мини регулатор Airtronic
Поръчка № 22 1000 32 07 00

Въртящ се бутон за избор на 
температура

 � ляво крайно положение ок. 8 °C 
без подаване на топлина

 � дясно крайно положение ок. 34 °C 
голямо подаване на топлина

Отопление
Червен светодиод – контрол на 
работата на отоплението
Изключване
(само при самостоятелна работа)
Вентилация
Син светодиод – контрол на работата 
на вентилацията

Мини регулаторът може да се използва самостоятелно или в 
комбинация с мини таймер.

Мини регулатор при самостоятелна работа (stand alone)
Стартиране на отоплителния уред – работен режим 
отопление:
С бутона  стартирайте отоплителния уред в работен режим 
отопление (непрекъсната работа).
Желаната температура може да се настрои с въртящия се бутон 

. Червеният светодиод светва за контрол.

Стартиране на отоплителния уред – работен режим 
вентилация:
С бутона  стартирайте отоплителния уред в работен режим 
вентилация (непрекъсната работа).
Синият светодиод светва за контрол.
Въртящият се бутон  не функционира в работен режим 
вентилация.

Изключване на отоплителния уред:
С бутона  изключете отоплителния уред. Отоплителният или 
вентилационният режим се прекратява и съответният светодиод 
изгасва. Работният режим отопление завършва след времето на 
допълнителна работа.

Мини регулатор в комбинация с мини таймер
Стартиране на отоплителния уред – работен режим 
отопление:
Ако мини регулаторът е монтиран заедно с мини таймер в 
автомобила, мини таймерът поема функцията включване / 
изключване. В допълнение е налице възможност за 
програмиране на предварително избрани времена. Информация 
за програмирането можете да получите от приложените указания 
за експлоатация и монтажни указания на мини таймера.
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Указание
Бутонът  в комбинация с мини таймер не функционира. 
Включване / изключване на отоплителния уред сега може да се 
извършва само чрез мини таймера.

A)   Отоплителният уред е изключен (мини таймерът е 
неактивен)

Когато отоплителният уред е изключен, съществува възможност 
за предварителен избор на работните режими отопление или 
вентилация чрез мини регулатора. Отоплителният уред може да 
се включва сам само чрез мини таймера.

Настройка на избор на работен режим отопление с мини 
 регулатора:
С бутона  изберете работен режим отопление – изборът се 
запаметява. Необходимата температура може да се настрои с 
регулатора за избор на температура. За потвърждение червеният 
светодиод светва за ок. 3 сек. Отоплителният уред обаче не се 
стартира.

Настройка на избор на работен режим отопление с мини 
 регулатора:
С бутона  изберете работен режим вентилация – изборът 
се запаметява. Регулаторът за избор на температурата не 
функционира в работен режим вентилация. За потвърждение 
синият светодиод светва за ок. 3 сек. Отоплителният уред обаче 
не се стартира. 

B)   Отоплителният уред е включен (мини таймерът е 
активен)

С бутона ВКЛ./ИЗКЛ. на мини таймера отоплителният уред 
се включва на запаметения (предварително избрания с мини 
регулатора) работен режим (отопление / ентилация). Ако 
отоплителният уред е в работен режим отопление, за контрол 
светва червеният светодиод, в работен режим вентилация светва 
синият светодиод.

Превключване между работните режими отопление и 
вентилация с мини регулатора:
С бутона  превключете на работен режим отопление. 
Необходимата температура може да се настрои с регулатора 
за избор на температура. Ако отоплителният уред е в работен 
режим отопление, за контрол светва червеният светодиод.
Предварителният избор на работен режим е актуализиран.

С бутона  превключете на работен режим вентилация. 
Регулаторът за избор на температурата не функционира в 
работен режим вентилация. Ако отоплителният уред е в работен 
режим вентилация, за контрол светва синият светодиод.
Предварителният избор на работен режим е актуализиран. 
Работният режим отопление завършва след времето на 
допълнителна работа.

Промяна на зададената температура с мини регулатора:
С регулатора за избор на температура е възможно по всяко 
време в режим на отопление да бъде настроена зададената 
температура.

Авариен режим – грешка при предварителен избор на 
работен режим:
Не е било възможно запаметяване на избрания работен режим.
Червеният светодиод мига за ок. 10 сек. След това мини 
регулаторът се превключва на авариен режим (работен режим с 
предварително избрано отопление).
Отоплителният уред остава изключен. Аварийният режим може 
да бъде отменен чрез нов процес на програмиране или чрез 
нулиране на напрежението (изтегляне на предпазителя). 

Ако в авариен режим отоплителният уред бъде включен 
чрез мини таймера, червеният светодиод светва мигайки. 
Отоплителният уред се намира в работен режим отопление с 
настроената зададена температура.

Смяна на работния режим в авариен режим е невъзможна. 
Отоплителният уред може да се изключи само чрез мини 
таймера.

Сервизно обслужване
Техническа поддръжка
Ако имате технически въпроси или проблеми с отоплителния 
уред, органа за управление или софтуера за обслужване, 
обърнете се моля към следния сервизен адрес:
support-BG@eberspaecher.com
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