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1.Съдържание на опаковката
• MyDomo Wi-fi дистанционно управление (предавател)   ×1 
• Приемник  ×1
• Наръчник   x1
• Пакет с аксесоари

Дюбели   ×2
Винтове  ×2 
Бели лепящи подложки  ×2 
Черни магнитни лепящи подложки   × 3 
USB кабел   × 1 
AC/DC адаптер   × 1  

MyDomo Приемник

Наръчник USB кабел   адаптер

Пакет с аксесоари 
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2.  СЪВМЕСТИМОСТ
MyDomo е съвместим с повечето котли на DOMUSA TEKNIK. 

MyDomo позволява основно управление на аналогови котли, като може да 

променя зададената температура на котела и същевременно да програмира 

различни температури в различни времеви интервали. 

Освен това в котлите с електронно управление се добавят следните разширени 

функции: 

• Включване и изключване на системата, когато е необходимо. 

• Смяна на зададената температура на БГВ. 

• Автоматично регулиране на работната мощност на котела при 

достигане на желаната зададена температура. 

• Запознаване с алармите. 

3.  РАДИОЧЕСТОТНА ВРЪЗКА (РАДИО ЧЕСТОТА)

Продължително натискайте лампата върху приемника, зелената светлина 
свети и червената светлина се движи редовно. След това дълго натиснете 
бутона MODE (MyDomo), за да влезете в състояние на свързване. Показването 
на "-----" на предавателя се променя на безжичен комуникационен канал 
(Стандартният канал е 10, 0-19 канала опция. Иконата за радио връзка
на предавателя се променя от премигване до константа, което означава, че 
свързването е успешно. 
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4. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО WI-FI
Стъпка 1: Сваляне на приложението 
• За Android операционна система, влезте в Google Play и потърсете MyDomo.

• За iOS операционна система, влезте в  App Store и потърсете MyDomo. 

Стъпка 2: Създайте акаунт 
Моля уверете се устройството е свързано с  Wi-Fi успешно. 
1.Отворете приложението MyDomo и натиснете “Register”; 
2.  Създайте акаунт.
3.  Влезте. За да продължите, ще трябва да въведете идентификационния 

номер на устройството. Идентификационният код се намира на гърба на 
MyDomo или на кутията с пакети.  
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Стъпка 3: Свързване Mydomo с Wi-Fi 
За тази операция телефонът трябва да е свързан към същата WI FI мрежа, като 

тази в MyDomo. Само след като се установи първоначалната връзка, ще можете 

да използвате мобилни мрежи, за да контролирате приложението MyDomo на 

вашето устройство:

1. Натиснете             в горният десен ъгъл на интерефейса за Вход и следвайте 
инструкциите на приложението за свързване на MyDomo към Wi-Fi.
За да продължите, ще трябва да въведете идентификационния номер на 
устройството. Идентификационният код се намира в задната част на термостата 
или в кутията на опаковката.
Друга възможност е да извършите стъпка 2 преди стъпка 1. 



6 

Стъпка 4: НАСТРОЙКИ 
Тук има две опции за показване на местна информация на времето в MyDomo: 

1. Отидете в горната лява част на менюто и отидете в Account. 
Въведете информация за местоположението (където MyDomo се 
инсталира).
2. Докоснете във "Outdoor weather temperature" на времето и изберете 
местоположението.

①  Външна информация за времето 

②  Текуща стайна температура
③  Желана стайна температура

④  Статус на отоплението

1 

2 

3 

4 
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РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ: Задайте желаната температура като плъзнете 
пръстите си на екрана;

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ: Влезте в програмния интерфейс, натиснете  в 

горния десен ъгъл, появява се следният екран:

Задайте желаната температура и време. Докоснете екрана на програмата 

отново, за да настроите температурите и времето за загряване за друг 

период от време в същия ден, ако е необходимо. Ако коригираната 

програма ще бъде копирана на друг ден или набор от дни, отидете в 

горния десен ъгъл "APPLY TO" и изберете желаните дни за същата 

операция, която ще бъде повторена.
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Ако са необходими промени в предварително зададената програма, 

преминете към "MANUAL MODE" и задайте според нуждите. За да се 

върнете към първоначалния "PROGRAM MODE", просто го превключете".

OFF MODE: Когато е зададено "OFF MODE", MyDomo се загрява само 

когато стайната температура падне под 5 ° С, за да се предотврати 

повреда от замръзване.
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Преди да зопочнете да управлявате DOMUSA TEKNIK котел с MyDomo, е 
необходимо да се проучи тяхната съвместимост. Котлите с опция "Remote 
Control" са съвместими с MyDomo.

Влезте в “Control my boiler”, за да видите робатното Ви състояние на котела. 
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ЗИМЕН РЕЖИМ : Отоплението и услугите за БГВ се активират, 

показвайки текущите и целевите им температури.

⑥ Температура за отопление на БГВ

⑦  Отопление

⑧  Състояние на пламъка в котела 
⑨  Статус на котела (кодове за грешка)

①  Външна информация за времето 

②  Температура на котела

③ Текуща температура на БГВ

④ Налягане на водата

⑤ Температурата на котела 

1
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 ЛЕТЕН РЕЖИМ: В този режим отоплителните услуги са деактивирани.

РЕЖИМ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ：При задаване на "Режим изключване", 

MyDomo се загрява само когато стайната температура спадне под 5°C, за 

да се предотврати повреда от замръзване.
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Отидете в горния десен ъгъл,       докоснете падащото меню, и изберете 

"Boiler Information", за да видите данните за работата на котела и 

кодовете за грешки.
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5. MYDOMO Wi-fi ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ПРЕДАВАТЕЛ)
Ако не е налице Wi-Fi връзка или интернет, термостатът все 
още ще работи на предишни настройки преди прекъсване на 
мрежата или можете да го настроите, чрез натискането на 
бутоните на MyDomo.
Всички светодиоди светват за 3 секунди при включване, последвани от версия 
на вградения хардуер.

① РЕЖИМ: Натиснете, за да изберете “РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ”, “РЕЖИМ 
ПРОГРАМИРАНЕ” или “РЕЖИМ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ”. 
② НАСТРОЙКА: Натиснете, за да превключите между стайна температура и 
час. Натиснете за 5 секунди, за да свържете Wi-Fi.
③ Бутон: Завъртете, за да регулирате температурата (важи само в "РЪЧНО 
УПРАВЛЕНИЕ" 
④  Датчик за температурата на помещението.
⑤ НУЛИРАНЕ: Рестартиращият екран се появява след натискане на бутона 
за нулиране.
⑥ & ⑦ Микро USB порт: за захранване.  

1

2

3

6
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Икона Описание / функционалност: 

WIFI конфигурация (WPS): Бързо натиснете два пъти SET, за да влезете в Wi-Fi 
конфигурация, използвайте рутер WPS функцията.

Натиснете SET за показване на часа. Завъртете копчето, за да настроите канала 
за безжична комуникация (0-19) (каналът по подразбиране е канал 10). Натиснете 
SET, за да потвърдите.

Завъртете копчето и натиснете SET, за да настроите стойността (диапазон 0-2ºC 
при 0.1 увеличение). Например ако целевата температура е настроена на 25ºC и 
температурата на хистерезиса е ON при 0,5 ºC, когато стайната температура при 
24,5 ºC предавател изпраща сигнал за загряване в котела. Натиснете SET, за да 
потвърдите.

Завъртете копчето и натиснете SET, за да зададете стойност за изключване на 
хистерезиса (диапазон 0-2 ºC с 0,1 увеличение). Например ако целевата 
температура е настроена на 25 ºС и хистерезисът е на ON температура при 0,5 
ºC, когато стайната температура при 25,5 ºC предавател изпраща сигнал за 
отопление към котела. Натиснете SET, за да потвърдите.

Няма функционални параметри.

Завъртете копчето и натиснете SET, за да излезете от текущите настройки.
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Фабрично зададени по подразбиране: 
• Хистерезис ВКЛЮЧЕНО: 0.4 ºC 

• Хистерезис ИЗКЛЮЧЕНО: OFF: 0.4 ºC 

• Температура за защита от замръзване: 5 ° C

Температурно калибриране: MyDomo може да посочи различна от реалната 

температура, поради местоположението й в къщата. След като изберете мястото 

на функциониране на термостата, е полезно да го калибрирате. Използвайте 

точен термометър близо до термостата, който оставете минимум 50 минути. 

Натиснете и задръжте SET и MODE, докато температурата остане сама на 

дисплея. Въведете стандартната стойност на термометъра, като завъртите 

колелото отстрани на термостата и натиснете бутона SET.

Предупреждение: термостатът не показва правилна стойност на температурата 

и не позволява калибриране за по-малко от 50 минути след електрическото 

захранване! Температурата е правилна и устройството може да се калибрира 

само след като символът "Градуса C" е малък ºc.

 до голям ºC 
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Дисплей функции
Осветяването на дисплея на термостата ще бъде намалено през нощта. Тази 

функция се активира автоматично през нощта (20: 00-8: 00).

① Текуща стайна температура

② Wi-Fi връзка

③ “РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ”

④ “РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ” 

⑤ “РЕЖИМ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ” 

⑥ Отопление

1

2
3
4 5 

6 
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② WI-FI БЕЗЖИЧНО СВЪРЗВАНЕ 

Премигване Установяване на връзка към сървъра 

Постоянна светлина Връзката със сървъра е установена 

Не свети Връзката с рутера е нарушена 

В случай, че светодиодът Wi-Fi продължава да мига, рестартирайте всички 

компоненти на вашата домашна система и след това рестартирайте MyDomo. 

Ако светодиодът Wi-Fi все още мига, моля, свържете се с нашата поддръжка на 

клиенти. Също така, моля, обърнете внимание, че сървърът може да бъде 

прекъснат за кратко време за поддръжка. Опитайте се винаги да актуализирате 

с последната версия на приложението MyDomo.

РАДИО ЧЕСТОТИ (RF) СЪСТОЯНИЕ НА СВЪРЗВАНЕ

Слабо премигване RF комуникационна грешка 

Бързо премигване RF хардуерна грешка 

Включено RF комуникацията е нормална 

Радиокомуникацията в структурата на сградата може да бъде повлияна от 

много фактори (бетонна конструкция, метални предмети ...). Поставянето на 

термостата в контролната зала и приемника в близост до котела трябва да 

се извърши така, че радио комуникацията да бъде по-стабилна.
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③ РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ: MyDomo се държи като обикновен термостат. 

Можете да коригирате температурата от отстрани на MyDomo или от 

Приложението.

④ РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ: Проверете графика от приложението на 

вашите smart устройства. 

⑤ РЕЖИМ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ: MyDomo само загрява, когато стайната 

температура падне под 5 ° C, за да се предотврати повреда от 

замръзване.

⑥ ОТОПЛЕНИЕ:  

Премигване Комуникационна грешка  

Включено Отоплението е включено 

Изключено Отоплението е изключено 
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6. ПРИЕМНИК

Приемникът комуникира с предавателя чрез RF. Той се монтира близо до 

отоплителното тяло и е свързан към него с електрически връзки. Електрическите 

връзки ще се извършват от упълномощен персонал. Преди свързване проверете 

дали командата на клемите НЕ е 220V!

Приемник - Свързване на котела.
1. Има 4 проводника от приемници: кабелите от приемника с надпис "OT" 

трябва да бъдат свързани с котли с електронно управление. Проводниците, 
обозначени с "ON / OFF", трябва да бъдат свързани с аналогови котли.

2. Използвайте черна магнитна подложка или винтовете, за да фиксирате 
приемника на подходящо място. 

OTON/OFF
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Принципна схема 

Котел

Приемник

Сървър 

USB кабел AC/DC Адапер 
MyDomo

Рутер

Wi-Fi

RF



21 

Обяснение на състоянието на LED приемника 

ON/OFF 
Функция 

Котли с електронно управление 

Червена 
светлина 

Зелена 
светлина 

RF 
Комуникация

Реле 
OT 

Комуникация Пламък Грешка в 
котела 

Изключена Включена √ / √ √ × 

Изключена √ / √ √ √ 

× √ × × / 

Включена Изключване √ / √ × × 

Включена √ √ × / / 

Включена × / √ × × 

Регулярно 
премигва 

Включена √ × × / / 

× / √ × √ 

√ / √ × √ 

× / √ √ √ 

× × × / / 

Включена × / √ √

Регулярно 
премигва 

Регулярно 
премигва 

Не регулярно 
премигва 
Не регулярно 
премигва 
Не регулярно 
премигва 

Не регулярно 
премигва 

Регулярно 
премигва 

Изключена 

Изключена 

Изключена 

Не регулярно 
премигва 

Регулярно 
премигва 

Регулярно 
премигва 

Не регулярно 
премигва 



22 

7.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основни 
характеристики 

Захранване 100~240V AC，50~60HZ 
Консумация на енергия 1.2W 
Реле- натоварване 0.5A 125V AC, 2A 30V DC 
MyDomo размери 86 x 86 x 35mm 
Приемник размери 86 x 86 x 20mm 
Материал на корпуса ABS + PC + Aluminium 
Температурен сензор Вграден 
Протокол за у-е на котела Open Therm v2.1 

Wi-Fi 

Wi-Fi стандарт 802.11b/g/n 
Честота 2.412GHz – 2.484GHz 

Wireless честота 868MHZ(FSK) 

RF обхват на предаване 100m in the open air 
Режим на безопасност WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 
Net протокол IPv4, TCP 
Тип на мрежата STA 

. 
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