
 





Промяната във вашия график за отопление и въвеждането на други промени в него вече е 

нещо наистина много лесно и опростено.  

Проучете внимателно възможностите на вашия evohome, за да опознаете добре неговите 

възможности и ползвайте настоящата Инструкция за експлоатация за овладяването на 

някой от най-необходимите настройки на системата. 

Стр. 1 – Значение на иконите 
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Стр. 3 

Зонално отопление 
 
Отопляването на цялата къща на базата на 

температурата в една единствена стая (често коридор) не 

е много ефективно. Еvohome измерва и контролира 

температурата в отделните зони и ви позволява да 

изберете подходящата топлина и комфорт за всяка 

отделна стая. 

Зоните могат да се състоят от една или от няколко стаи. 

Например, ще имате възможността да групирате всички 

ваши спални и да контролирате температурата в тях като 

една обща зона. Ако пък имате няколко радиатора в една 

стая, или в някакво друго пространство, ще можете да ги 

групирате в една зона за да не ви се налага да ги 

контролирате по отделно. 

Стр. 5 

Интелигентно, оптимизирано отопление 

Чрез изучаване и адаптиране към температурните 

промени във вашия  дом, evohome може да отоплява 

помещения ви до зададената температура точно когато 

ви е необходимо и ще пести консумираната енергия 

намалявайки – незначително – температурата преди да е 

дошло времето за охлаждане на помещението съобразно 

графика.  



Въпреки, че оптимизацията не е активирана 

първоначално тя е леснодостъпна от основния екран*, 

или от менюто за настройките.   

Ако изберете настройка от менюто за оптимизация, една 

от иконите по-долу ще се появи редом до зоналната 

температура, докато тази опция е активна. По този начин 

ще знаете, че evohome прави нещо твърде умно с 

вашата система за отопление. 
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Стр. 7 

Достъп до всеки отвсякъде 

Свържете evohome директно към WiFiмрежата и 

приложението за вашия смартфон или таблет ще ви  

позволи да контролирате отоплението у дома където и да 

се намирате. Колкото и да сте отдалечени от дома си вие 

ще имате пълен контрол върху температурата в него.  

 



Посетете ww.mytotalconnectcomfort.com за да 

регистрирате вашия профил, вашия evohome Controller и 

да изтеглите приложението "Total Connect Comfort 

Europe". 

 

                           Изберете доставчик           Свалете приложението 

Ще ви трябва идентификация за MAC и CRC, които ще 

намерите: 

 На етикета зад предния капак на контролера 

evohome  

 На екрана по време на настройката на WiFi 

 В менюто Settings> WiFi след настройката  

Стр. 8 

Желая да задам отоплителен график за първи 
път 
1 Натиснете SCHEDULE /ГРАФИК/ 

2 Натиснете някое от имената на зоните 

3 Използвайте съветите /Wizard/ 

Можете да ползвате и 
бутона EDIT SHEDULE в 
който и да било екран 
„Отмени зоната” 



Стр. 9 

Желая да променя отоплителния график за 

една стая или зона 

1 Натиснете SHEDULE /ГРАФИК/ 

2 Натиснете името на зоната, която ще промените 

3 Натиснете Edit  ръчно 

4 Натиснете онази част на графика, който искате да се 

промени, след което използвайте стрелките „нагоре” и 

„надолу” за да промените времето или температурата 

Можете да ползвате и 
бутона EDIT SHEDULE в 
който и да било екран 
„Отмени зоната” 

Стр. 10 

Желая  да увелича или намаля температурата 
в дадена  зона  
1 От основния екран натиснете "tile" /името/ на тази зона 

2 Използвайте стрелките „нагоре” и „надолу” за промяна 

на времето или температурата 

При желание, можете да зададете тези нови настройки 

като постоянни за избраната зона. 

За да откажете направените 
промени натиснете отново 
„tile” и след това CANCEL 
OFVERRIDE 



Стр. 11 

Желая леко да понижа температурата в целия 
дом  

1 Натиснете бутона „Бързи действия” 
2 Натиснете ИКОНОМИЯ 
По този начин ще понижите температурата във всички 
зони с 3° C. 

Имате възможност да 
настроите „Икономия – 
Бързо действие” за период 
от 1 и 24 часа с натискане и 
задържане на бутона, за 
настройка на таймера. 

За да отмените „Бързото 
действие” натиснете бутона 
“cancel” на основния екран. 

Стр. 12 

Желая да изключа отоплението докато 
отсъствам от дома – например 2 - 3 дена  

1 Натиснете „Бързо действие” 

2 Натиснете AWAY 

По този начин ще понижите температурата във всички 

зони до 15° C. 

Имате възможност да 
настроите „AWAY – Бързо 
действие” за период от 1 и 99 
дни с натискане и задържане 
на бутона, за настройка на 



таймера 

За да отмените „Бързото 
действие” натиснете бутона 
“cancel” на основния екран. 

Стр. 13 

Днес имам почивен ден и ще си остана у дома 

1 Натиснете „Бързи 
действия” 
2 Натиснете „Day Off” 
/почивен ден/ 
Това действие е полезно, 
ако сте останали у дома 
тогава, когато би трябвало 
да сте навън. 

Имате възможност да 
настроите „Day Off – Бързо 
действие” за период от 1 и 
99 дни с натискане и 
задържане на бутона, за 
настройка на таймера 

За да отмените „Бързо 
действие” натиснете бутона 
“cancel” на основния екран. 

Стр. 14 

Желая напълно да изключа отоплението във 
всички зони 

1 Натиснете „Бързо действие” 

2 Натиснете HEATING OFF 



За да отмените „Бързото 
действие” натиснете 
бутона “cancel” на 
основния екран. 

Стр. 15 

Менюто за настройки ви позволява да 
контролирате вашия контролер evohome да и 
персонализирате неговите настройки  

НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО - променете датата, 

часа и езика; контролирайте настройките на дисплея и 

задайте парола за сигурност (по подразбиране 0000) 

СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА - Променете името  на стаята, 

покажете разположението на стаите на началния екран, 

или възстановете първоначалните настройки. 

БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯ – персонализирайте настройките 

използвани от някои от „бързите” функции. 

НАСТРОЙКИ НА WiFi -  прегледайте, променете или 

конфигурирате вашите WiFi мрежови настройки 

ОПТИМИЗИРАНЕ – прегледайте или променете 

настройките за оптимизация на системата за отопление. 

ЖУРНАЛ НА ГРЕШКИТЕ - показва генерираните 

предупреждения или проблеми установени във вашата 

отоплителната инсталация. Журналът ще се появи на 



екрана само когато в него е рагистриран поне един отказ. 

Ако изчистите списъка с грешките възстановяването му 

ще е невъзможно, докато не бъде установена нова 

грешка. 

Стр. 16 

Батерии 

Батерии за evohome Controller 

Контролерът evohome използва акумулаторни батерии, 

които не трябва да бъдат подменяни. В случай, че 

батериите трябва да бъдат заредени, това трябва да се 

извърши със специално зарядно устройство. 

При нужда, поставяйте само нови  батерии AA 1.2V Ni-MH 

2000-само 2400mAh. 

Устройство                     Лицев панел 

Моля помогнете за 
опазването на околната 
среда и изхвърляйте 
батериите за рециклиране  в 
съответствие с местните 
разпоредби 
 

Подмяна на батериите на контролера на 
радиаторите (HR92)  

Стр. 18 

Системата evohome е предназначена за преобразуване на 

отоплителна система с една зона в многозонална система с 



оптимален контрол и комфорт съчетани с максимално пестене 

на енергия. 

Повече информация за Smart Heat зонирането във вашия дом, 

посетете: 

www.evohome.honeywell.com 

  

 

http://www.evohome.honeywell.com/

