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1.	Призначення

Програматор Pass Program призначений для керування електричними опалювальними приладами Thermor, що обладнані цифровим термостатом з 
можливістю програмування. 
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Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією до монтажу і запуску програматора. 
Перед експлуатацією зніміть захисну плівку з екрану програматора.

2.	Комплектність	поставки:

До комплекту поставки входить:
Інтерфейс програматора – 1 шт
Програматор Pass Program – 1 шт
Інструкція з монтажу та експлуатації програматора – 1 шт
Упаковка – 1 шт

3.	Принцип	дії

Програматор Pass Program призначений для перемикання режимів COMFORT і ECO на одному або кількох приладах, з’єднаних через контрольний 
дріт. Один програматор може керувати максимум 15  приладами на площі до 180 м2.

Програматор

Iнтерфейс
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4.	Дисплей	програматора
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4.1. Встановлення часу і дати:

1) Натисніть навігатор униз, щоб обрати режим програмування поточного  дня тижня та часу (мигають  символи поточного дня тижня, години 
та хвилини).
2) Натисніть кнопку Program, щоб обрати поточний день тижня, (мигає символ поточного дня тижня).
3) Навігатором встановіть поточний день тижня від L до D (відповідно до схеми: L – понеділок, M –  вівторок, M – середа, J – четвер, V 
– п`ятниця, S – субота, D – неділя).
4) Натисніть «OK» для підтвердження вибору (мигає символ години).
5) Навігатором встановіть поточний час – годину  (від 00 до 23).
6) Натисніть «OK» для підтвердження вибору (мигає символ хвилини).
7) Навігатором встановіть поточний час  –  хвилини (від 00 до 59).
8) Натисніть «OK» для підтвердження вибору (мигають символи поточного дня тижня, години та хвилини).
9) Натисніть навігатор униз для вибору Програми 1 (мигає поле Програми 1), або натисніть «ОК» для завершення програмування.

4.2. Програмування режимів (Eco/Comfort Програма 1):

1) Поле Програми 1 мигає
2) Натисніть кнопку Program (мигає покажчик вибору режиму часу).
3) Натисніть кнопку Program, щоб обрати режим роботи приладу  на цей час («Eco» або «Comfort»).
4) Навігатором перейдіть на необхідний час та встановіть режим  «Eco» або «Comfort» натисненням кнопки Program 
5) Коли програма введена повністю, натисніть «OK» (мигає поле Програми 1).
6) Натисніть навігатор униз, щоб запрограмувати дні тижня (мигає поле вибору днів, у які програма буде задіяна), або натисніть « ОК» для 
завершення програмування.
Програмування Програмами 2 і 3 відбувається аналогічно.

4.3. Програмування днів роботи

1) Після того, як були обрані дні тижня, дисплей мигає 
2) Натисніть кнопку Program (мигає покажчик дня тижня).
3) Натисніть кнопку Program, щоб обрати день тижня, в який конвектор має працювати за програмою 1, –  у підтвердження вибору з`явиться 
символ «►».
4) Навігатором перейдіть на необхідний день і натисненням кнопки Program встановіть режим.
5) Коли програма уведена повністю, натисніть «OK» (мигає поле для обирання днів тижня, в які програма діятиме) 
6) Натисніть навігатор униз, щоб запрограмувати Програму 2  (мигає поле Програми 2), або натисніть «ОК» для завершення програмування.

Програмування днів тижня Програм 2 та 3 відбувається аналогічно.
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5.	Монтаж.

Перед встановленням інтерфейсу безпосередньо на опалювальний прилад переконайтеся, що керуючий опалювальний прилад з`єднаний з керова-
ними приладами через контрольний дріт (чорного кольору), і  всі прилади  підключені до мережі електроживлення з дотриманням фаз підключення 
(коричневий дріт — F (фаза), синій дріт — N (нуль)):

F  êîðè÷íåâèé

N  cèíié íóëü

æèâëåííÿ

Êàáåëü æèâëåííÿ

ôàçà

êîíòðîëüíèé äðiòP  ÷îðíèé

 Інтерфейс може бути встановлений в будь-який опалювальний прилад у ланцюгу, який має спеціальне рознімання.

Увага!
Тільки один програматор може бути встановлений в ланцюгу із кількох приладів, з`єднаних через контрольний дріт. 

Контрольний дрiт

Керуючий прилад Керованi прилади
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Монтаж	інтерфейсу	на	опалювальний	прилад:
а) Для монтажу інтерфейсу зніміть опалювальний прилад зі стіни (спочатку необхідно вимкнути опалювальний прилад з мережі електроживлення). 
б) Зніміть прозору захисну кришку з контактів інтерфейсу. 
 

в) Розташуйте інтерфейс на тильній стороні опалювального приладу, поєднав контакти інтерфейсу з розніманнями на опалювальному приладі.
 г) Закріпіть інтерфейс, використовуючи 2 гвинти, які входять до комплекту поставки. 

Увага!
Не використовуйте інший вид гвинта – це може спричинити механічні пошкодження корпусу інтерфейсу чи опалювального приладу! 

Не перегинайте контактні !

Місце кріплення гвинтами 
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е) Встановіть програматор в інтерфейсі. 
Попередньо перевірте, що елемент живлення Програматора не розряджений, у разі необхідності замініть його перед використанням. 

- видаліть захисне покриття;
- перевірте правильність встановлення програматора;
- встановіть програматор в інтерфейсі(дисплеєм до опалювального приладу).
ж) Індикатор у верхній частині програматора має мигнути (сигнал підтверджує правильність монтажу).

6.	Несправності	та	їх	усунення

Несправність Перевірка

Якщо один або більше нагрівачів у 
ланцюгу не відповідають програмі

Перевірте, чи не розряджений елемент живлення

Перевірте, чи не вийшов із ладу запобіжник

Переконайтесь в тім, що інтерфейс і програматор правильно встановлені.

Перевірте наявність контакту між інтерфейсом та опалювальним приладом.

Перевірте правильність встановлення режиму («Program» - на всіх опалювальних приладах у ланцюгу).

Перевірте правильність підключення до контрольного дроту (чорний дріт) всіх опалювальних приладів у ланцюгу.

Перевірте правильність підключення до електромережі всіх опалювальних приладів у ланцюгу  (коричневий дріт — F 
(фаза) та синій дріт — N (нуль)).

Перевірте справність опалювального приладу.
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7.	Обслуговування

Якщо елемент живлення програматора розряджений, його необхідно замінити на новий: 
(CR 2032 елемент живлення типу кнопки).

8.	Безпека

Програматор облаштований власним запобіжником (100 mA), при несправності запобіжник виходить із ладу, що допомагає уникнути серйозних 
ушкоджень програматора.
У разі виходу із ладу запобіжника необхідно визначити і усунути несправність, після чого встановити запасний запобіжник і відновити роботу програ-
матора (один запасний запобіжник входить до комплекту поставки). 

Запобіжник кріпиться на пластиковій опорі для більш зручного витягання та заміни. 
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Для додаткових консультацій звертайтесь до Центру гарантійного обслуговування 
(057) 754-88-15, 754-88-15.

9.	Умови	гарантійного	обслуговування	

Під час придбання програматора вимагайте заповнення гарантійних документів. Перевірки зовнішнього огляду програматора, цілісності його 
елементів й комплектності. Гарантійні документи у комплекті з інструкцією. Претензії щодо механічних ушкоджень й некомплектності програматора 
після продажу не приймаються. 

Гарантійні документи є дійсними тільки в оригіналі, з датою продажу, інформацією про продавця та печаттю торгуючої організації. При неправильно-
му оформленні або втраті гарантійних документів покупець втрачає право на гарантійне обслуговування. 
При відсутності у гарантійних документах дати продажу гарантія обчислюється з дати виробництва, що розміщена на програматорі. 

Вартість монтажу не входить у вартість програматора. 

Гарантійне обслуговування проводиться представниками сервісної служби або торгової організації безкоштовно на протязі гарантійного строку 
експлуатації.
Гарантійний строк експлуатації програматора складає 12 місяців (гарантія не розповсюджується на елемент живлення та запобіжники, бо вони є 
розхідними матеріалами).

При несправності  споживач повинен:
 - вимкнути  електроживлення опалювального приладу; 
-  виконувати перевірки, описані у розділі 6; 
- звернутися у Центр гарантійного обслуговування або у сервісну організацію (інформація про сервісні організації представлена на сайті http://www.
atlanticgeyser.com.ua/service.html)

Гарантійне обслуговування не проводиться у разі: 
- механічних ушкоджень програматора; 
- порушення інструкції з монтажу та експлуатації;
- розрядження елементу живлення; 
- виходу із ладу запобіжників; 
- випадків виходу із ладу програматора з причин, не пов`язаних з якістю програматора. 

Технічне обслуговування включає в себе: 
- зовнішній огляд програматора та інтерфейсу;
- огляд стану контактів інтерфейсу; 
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- перевірка цілісності запобіжника живлення.

Забороняється! Самостійно розкривати програматор або самостійно виконувати його ремонт. У разі невиконання даного пункту програматор не 
підлягає гарантійному обслуговуванню. Або ремонт сплачує споживач. 

Увага!  У разі виклику спеціаліста сервісної служби не на гарантійний ремонт споживач сплачує виклик та виконані роботи відповідно до діючого 
прейскуранта сервісної служби. 

Після закінчення строку служби програматора рекомендуємо звернутися в сервісну службу або Центр гарантійного обслуговування, щоб отримати 
консультації про можливість подальшої  експлуатації програматора.

Строк виконання гарантійного ремонту складає 14 днів з дня, коли програматор надійшов у сервісний центр.

Виробник не несе відповідальності за відхилення параметрів електромережі від встановлених норм, за їх технічний стан, а також за наслідки виходу 
із ладу програматора внаслідок аварій. 
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Виробник:
ATLANTIC INTERNATIONAL”, commercial adresses:
58, avenue du General Leclerc 92340 Bourg la Reine, Франція
Код за ЄДРПОУ390284693

Гарантійні зобов’язання

1. Дата виготовлення вказана на програматорі.

2. Гарантійний строк зберігання програматора – 5 років. Гарантійний строк зберігання починається від дня виготовлення програматора і 
триває до закінчення вказаного строку.  Гарантійні забов`язання не діють, якщо товар проданий споживачу після закінчення гарантійного строку 
зберігання. 

3. Гарантійний строк експлуатації програматора складає 12 місяців. Протягом гарантійного строку експлуатації споживач має право на одне 
безкоштовне технічне обслуговування, а у разі виявлення недоліків (відхилення в роботі від нормативних документів) – на безкоштовний ремонт, а 
також заміну програматора або повернення його вартості відповідно до вимог і у встановлені строки Закону України «Про захист прав споживачів». 

4. Строк служби товару 7 років.
Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом строку служби (за умови проведення післягарантійного обслугову-
вання чи ремонту за рахунок споживача).  
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Дійсний	у	разі	заповнення
Гарантійний талон

Заповнює продавець

Модель ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Заводський № 

Продавець _______________________________________________________________________________________________________________________________
(назва, адреса)

Дата продажу __________________________________________________ Ціна __________________________________________________________________
(число, місяць, рік)                                                                                                                                    (гривень)

Матеріально відповідальна особа __________________________________________________________________________________________________________
(підпис та розшифрування)

МП

Заповнює виконавець

Заповнює виконавець гарантійного обслуговування ____________________________________________________________________________________

Товар прийнятий на гарантійне обслуговування __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства - виконавця гарантійного обслуговування, адреса, число, місяць, рік)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _______________________________________________________________________________________



Облік	робіт	з	технічного	обслуговування	та	гарантійного	ремонту

Дата Опис недоліків
Зміст виконаної роботи, найменування  
і тип замінених комплектуючих виробів,  

складових частин

Підпис виконавця
з розшифруванням,
номер пломбіратора



Çàïîâíþº ïðîäàâåöü

Ìîäåëü

Çàâîäñüêèé ¹

Äàòà âèãîòîâëåííÿ

Ïðîäàâåöü

Äàòà ïðîäàæó

Ìàòåð³àëüíî â³äïîâ³äàëüíà îñîáà

Êîð³íåöü â³äðèâíîãî òàëîíà íà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ
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Заповнює виконавець

Виконавець ____________________________________________
___________________________________________________

(пiдприємство, органiзацiя, адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантiйний облiк  
_____________________________________________________

Причина ремонту. Назва замiненого комплектуючого 
виробу, складової частини: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
 
Роботи з технічного обслуговування, виконані 
відповідно до порядку гарантійного обслуговування, 
ремонтом не вважаються.

Дата проведення робіт _______________________________
            (число, мiсяць, рiк)

Пiдпис особи, що виконала роботу, та його 
розшифрування _______________________________________
________________________________________________________

Номер пломбiратора _________________________________

МП

Пiдпис споживача, що пiдтверджує виконання 
гарантiйного ремонту _________________________________
_________________________________________________________

Заповнює виконавець

Виконавець ____________________________________________
___________________________________________________

(пiдприємство, органiзацiя, адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантiйний облiк  
_____________________________________________________

Причина ремонту. Назва замiненого комплектуючого 
виробу, складової частини: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення робіт _______________________________
            (число, мiсяць, рiк)

Пiдпис особи, що виконала роботу, та його 
розшифрування _______________________________________
________________________________________________________

Номер пломбiратора _________________________________

МП

Пiдпис споживача, що пiдтверджує виконання 
гарантiйного ремонту _________________________________
_________________________________________________________

Заповнює виконавець

Виконавець ____________________________________________
___________________________________________________

(пiдприємство, органiзацiя, адреса)

Номер, за яким товар взято на гарантiйний облiк  
_____________________________________________________

Причина ремонту. Назва замiненого комплектуючого 
виробу, складової частини: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення робіт _______________________________
            (число, мiсяць, рiк)

Пiдпис особи, що виконала роботу, та його 
розшифрування _______________________________________
________________________________________________________

Номер пломбiратора _________________________________

МП

Пiдпис споживача, що пiдтверджує виконання 
гарантiйного ремонту _________________________________
_________________________________________________________


