
 

 

Wersja dokumentu:. 2.14 

 

Inteligentny programowalny termostat WIFI 

Floureon 

Cyfrowy termostat WiFi do zastosowań w ogrzewaniu domu i automatyce 

budynkowej.  

● Model 16A(3500W) FL12-O 

● Zwierny (Piec) FL12-P 

 

 

 

Dziękujemy za zakup termostatu w sklepie www.houseiq.pl 

Nowy termostat zapewnia utrzymywanie temperatury na zadanym poziomie oraz zdalne 

zarządzanie urządzeniem przez sieć Internet (opcja Wifi). 

 

UWAGA!  

Proszę przeczytać instrukcję obsługi/oprogramowania aby dowiedzieć się jak zainstalować i 

używać termostat. Proszę się upewnić, że termostat zostanie zainstalowany przez odpowiednio 

kompetentną i uprawnioną osobę, która będzie przestrzegała wszelkich zaleceń instalacyjnych 

oraz najlepszych praktyk instalacyjnych urządzeń elektrycznych. Niepoprawne podłączenie może 

skutkować uszkodzeniem urządzeń podłączonych do termostatu za co producent i dystrybutor 

nie ponosi odpowiedzialności. 

Ryzyko porażenia prądem lub zniszczenia sprzętu. 

Należy bezwzględnie odłączyć zasilanie obwodu przed instalacją. Podłączanie pod 

napięciem może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia nie 

objętego gwarancją. 

 

 

 

 



 

 

Zawartość opakowania 

● Termostat 1 szt. 

● Wkręty 2 szt. 

● Instrukcja obsł. 1 szt. 

● Zewnętrzny czujnik temp. (2.5m) podłogi (opcjonalny) 1szt 

Specyfikacja produktu: 

● Zasilanie: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 hz 

● Prąd maksymalny: 

● W wersji FL12-O - 16A - 3500W 
● W wersji FL12-P - w obwodzie stykowym: 2A 
● Czujnik zewnętrzny/podłogowy: NTC3950, 10 k 
● Dokładność: ± 0,5⁰C 
● Ustawianie żądanej temp. co 0,5⁰C 

● Zakres temperatury przy czujniku wbudowanym: 5-35⁰C 

● Zakres temperatury przy czujniku podłogowym: 5-99⁰C 

● Temp. Otoczenia pracy. : 0 ~ 45⁰C 

● Wilgotność otoczenia: 5 ~ 95% RH (Bez kondensacji) 

● Temp. przechowywania. : -5 ~ 45⁰C 

● Pobór mocy własny: <1.5 w 

● Materiał obudowy: PC + ABS (Ognioodporne) 

● Instalacja: Standardowy wymiar zewnętrzny płytki 86*86mm Puszka podtynkowa Europejska 

60mm okrągłe – standard montaż śrubowy. 

● Zaciski przewodów: Drut 2x1.5 mm2 lub 2x2.5 mm2 

 



 

 

Instrukcja instalacji 

Termostat nadaje się do montażu w standardowej puszcze podtynkowej 60mm do 

montażu śrubowego (nowoczesne puszki) 

1. Odłącz zasilanie obwodu Rys.1 

2. Delikatnie przekręć termostat aby odłączyć ekran od elementu podtynkowego Rys.2 

 

3. Podłącz przewody zasilające patrz „Schemat podłączenia termostatu” poniżej 

4. Przymocuj element podtynkowy do puszki za pomocą śrub, jeżeli dostarczone śruby 

nie pasują do Twojej puszki instalacyjnej wymień je na śruby pasujące. Rys. 4 

 

5. Przymocuj ekran do elementu podtynkowego. Dźwięk „kliknięcia” potwierdza 

poprawny montaż. Ekran nie powinien odstawać znacznie od ściany. Rys.5 

6. Montaż zakończony. Ekran pokryty jest kilkoma warstwami folii ochronnej, które 

należy zdjąć na koniec montażu. Zrywanie folii należy wykonać ostrożnie aby nie 

złamać ekranu termostatu. Rys.6 

 



 

 

Schemat podłączenia termostatu 

 

Dla wersji FL12-O – 3500W 

 

 
 
 
 
Terminal 3 (N) - 230 V - N  

Terminal 4 (L) - 230 V - L 

Terminal 1 (L1) - Wyjście do elementu grzewczego L 

Terminal 2 (N1) - Wyjście do elementu grzewczego N 

Terminal 5 i 6 - Podłączenie czujnika podłogowego 

 

Dla wersji FL12-P – MODEL ZWIERNY 

 

 
 
 
 
Terminal 3 (N) - 230 V - N  

Terminal 4 (L) - 230 V - L 

Terminal 1 (1) – Podłączenie obwodu zwiernego, 

Normalnie otwartego 

Terminal 2 (2) - Podłączenie obwodu zwiernego, 

Normalnie otwartego 

Terminal 5 i 6 - Podłączenie czujnika podłogowego 

Uwaga maksymalny prąd w obwodzie zwiernym nie powinien przekroczyć 2A. 

 

 

 

 



 

 

KONFIGURACJA UŻYTKOWANIA 

 
Po poprawnym zasileniu urządzenia dostępne są następujące ustawienia konfiguracyjne do 

wprowadzenia bezpośrednio na panelu termostatu. Większość ustawień można wykonać z 

aplikacji po sparowaniu termostatu z aplikacją w telefonie.  

1. Włącz / wyłącz: Przyciśnij przycisk (8)  aby włączyć lub wyłączyć termostat. Po 

wyłączeniu termostat przestaje funkcjonować jednakże wciąż można włączyć go poprzez 

aplikację. 

2. Tryb ręczny i programowanie: Przyciśnij przycisk (9) M aby zmienić tryb pomiędzy 

ręcznym, a trybem automatycznym z harmonogramem. W trybie ręcznym na ekranie 

pojawi się ikona (11)  

3. Ustawianie temperatury: Tryb ręczny służy do ustawienia żądanej temperatury na 

konkretną wartość tak długo aż nie zostanie ona zmieniona ręcznie. Aby ustawić zadaną 

temperaturę przejdź w tryb ręczny i wybierz przyciskami (11) W górę i (12) W dół żądaną 

temperaturę. W trybie ręcznym niemożliwym jest ustawienie zadanej temperatury w 

konkretnym przedziale czasu. Aby skorzystać z możliwości ustawienia różnych 

temperatur dla różnych przedziałów czasu skorzystaj z funkcji programu automatycznego 

z harmonogramem.  

4. Ustawianie zegara: Aby ustawić zegar przyciśnij ikonę zegara (10)          aby ustawić 

kolejno minutę, godzinę oraz dzień tygodnia 1=Poniedziałek, 2=Wotrek itd. Używaj 

przyciski strzałki (11) W górę i (12) W dół 

 

 



 

 

5. Zmiana/Ustawienie programu harmonogramu: Gdy zostanie nawiązane połączenie 

WiFi termostat automatycznie zaadaptuje ustawienia domyślne harmonogramu z aplikacji 

i to tam należy zmieniać ustawienie harmonogramu. Jeżeli chcesz jednak zmienić 

nastawy harmonogramu ręcznie. Należy postępować zgodnie z poniższymi 

wskazówkami. Uwaga: Ustawianie ręczne programu harmonogramu może być 

wykonane jedynie gdy terostat nie ma połączenia WiFi. 

Twój termostat udostępnia możliwość ustawienia 6 okresów dla każdego dnia. Możesz 

ustawić sześć różnych temperatur w różnych godzinach w zależności od Twojego 

harmonogramu przebywania w budynku. 

Ustawienie i zmiana ustawień harmonogramu może być wykonana gdy termostat jest w 

trybie Automatycznym nie ręcznym. Dotknij przycisk (10)        cztery razy, aż ukażą się 

ustawienia Poniedziałku (1 pojawi się w górnej części ekranu – Ikona (16) ) Użyj strzałek  

(11) W górę i (12) W dół aby ustawić szczegóły pierwszego okresu. 

Dotknij przycisk (10)       użyj strzałek  (11) W górę i (12) w dół aby ustawić czas dla 

pierwszego okresu. 

Dotknij przycisk (10)       użyj strzałek  (11) W górę i (12) w dół aby ustawić temperaturę 

dla pierwszego okresu 

Powtórz ten proces dla pozostałych okresów dnia 2,3,4,5,6 

Dotknij przycisk (10)       i powtarzaj powyższe kroki aby ustawić nastawy dla pozostałych 

dni tygodnia. 

Domyślne wartości harmonogramu 

Okres 
DNI ROBOCZE (PN-PT) WEEKEND (SOB-ND) 

CZAS TEMP. CZAS TEMP. 
Okres 1 06.00  20°C 06.00 20°C 

Okres 2  08.00  15°C 08.00 20°C 

Okres 3  11.30  15°C 11.30  15°C 

Okres 4  13.30  15°C 13.30 15°C 

Okres 5  17.00  22°C 17.00  22°C 

Okres 6  22.00  15°C 22.00  15°C 
 

6. Sprawdzenie temperatury czujnika podłogowego: Dotknij przycisk (12)       przez trzy 

sekundy aby termostat wyświetlił temperaturę czujnika podłogowego. 

7. Blokada i odblokowanie termostatu: Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski   

(11)       i (12)       przez 3 sekundy aby zablokować/odblokować klawiaturę termostatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 

Zmiana większości ustawień zaawansowanych jest możliwa tylko i wyłącznie z panelu 

dotykowego termostatu. Aby rozpocząć konfigurację ustawień zaawansowanych. Upewnij się, że 

termostat jest wyłączony. Jeżeli nie jest przyciśnij przycisk (8)      tak aby ekran termostatu był 

wygaszony. Jeżeli ekran jest już wygaszony dotknij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie 

przyciski (9)      i (10)       aby rozpocząć tryb zaawansowanych ustawień. W dolnej części panelu 

pojawi się migająca liczba 1 koresponduje ona do tabelki jako „Kod” 1 ustawienie. Aby przejść do 

kolejnych ustawień naciskaj      aby zmieniać ustawienia użyj strzałek w górę, w dół. Każde z 

wprowadzonych ustawień zapamiętywane jest automatycznie. Aby wyjść z trybu ustawień włącz 

termostat dotykając przycisk (8)  

 

Kod 

 

Funkcja 

 

Ustawienia i opcje 

 

Domyślne 

1 

Kalibracja 
temperatury 
powietrza 

Zakres -9°C +9°C (czujnik wewnętrzny) -2 

 

2 
Histereza 

Zakres od 0,5°C do 4°C 
Numer stopni ponad/ poniżej ustawionej temperatury przed 

włączaniem / wyłączaniem. 
Kiedy domyślna jest ustawiona na 1°C, termostat będzie wyświetlał 
ON 0,5°C poniżej ustawionej temperatury i OFF 0,5°C 

powyżej ustawionej temperatury 

 

1 

3 Wyświetlacz 
0：Wyświetla równocześnie ustawioną temp. i temp. pokojową 

1：Wyświetla tylko ustawioną temp. 0 

 

4 
Wybór czujnika 

In = kontrola temp. poprzez czujnik wewnętrzny 
Ou = kontrola temp. Poprzez zewnętrzny (podłogowy) czujnik 

Ai = kontrola temp poprzez wewnętrzny czujnik do kontroli 
temperatury pokojowej i zewnętrzny czujnik do limitowania 
temperatury podłogi. 

Proszę zwrócić uwagę na wybór czujnika. Jeżeli wybór jest błędnny 
zostanie wyśiwetlony komunikat Err 

 

In 

5 

Ustawienie 
minimalnej 

temperatury 

Zakres 5°C - 15°C. 5 

6 

Ustawienie 
maksymalnej 
temperatury 

Zakres 15°C - 45°C. 35 

7 
Zabezpieczenie 

przed zamaraniem 
 0:- Wyłączone 1: Włączone 1 

8 

Ustawienie 
zabezpieczenia 

zamarzania 

0-10°C. 5 

9 
Zabezpieczenia 

przegrzania 
40-70°C. 45 

A 

Podświetlenie 
przycisków w trybie 

uśpienia 

3-99 4 

B 

Podświetlenie 
ekranu w trybie 

uśpienia 

3-99 4 

 

 M 

M 

 



 

 

C 
Stan urządzenia 

po powrocie 
zasilania 

0：Urządzenie wyłączone 

1：Przywróć stan z przed utraty zasilania 1 

D 
Histereza dla 

czujnika 
zewnętrznego 

0,5°C do 5°C 1 

 

E 

Przywróć do 
ustawień 

fabrycznych 

0: Normalny status 1:Przywróć do ustawień fabrycznych 
 

0 

KONFIGURACJA I PAROWANIE Z APLIKACJĄ 

Zakupiony termostat współpracuje z darmową aplikacją WeBack, którą należy pobrać z Google 

Play Store (Android) lub App Store (IOS) 

 

1. Proces rejestracji w aplikacji. 
 

Przeprowadź proces rejestracji konta wpisz numer telefonu lub adres e-mail oraz hasło dla 

swojego konta w aplikacji. 

2. Parowanie urządzenia z aplikacją 
 

 

2.1 Po poprawnej rejestracji rozpocznij 
procedurę dodawania urządzenia do 
aplikacji. Wybierz opcję “Dodaj nowe 

urządzenia” 

 



 

 

 

2.2 Konfigurator poprosi Cię abyś 
upewnił się, że Twój telefon jak i Twoja 

sied wifi działają w sieci 2.4 Ghz i 
używają trybu mieszanego dla tej sieci. 
Wpisz w tym miejscu nazwę swojego 
punktu dostępowego Wifi oraz hasło. 

Upewnij się, że Twój telefon w tym 
momencie jest podłączony do tej sieci 
Wifi. Upewnij się także, że Twój router 
wifi nie ma włączonego filtrowania po 

adresach MAC. Po wpisaniu danych 
dostępowych przyciśnij “Następny”  

 

2.3 Zasil urządzenie. Jeżeli było zasilone 
wcześniej. Odłącz je od zasilania 

odczekaj chwilę i podłącz ponownie. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 Upewnij się, że urządzenie ma 
wygaszony ekran, jeżeli tak nie jest 

przyciśnij pierwszy przycisk (8)   
Następnie przyciśnij środkowy przycisk 

(10)  przez 8 sekund. Po tym czasie 
ekran wraz z ikoną WIfi powinien zacząd 
rytmicznie migad. Jeżeli tak jest wybierz 

opcję “Szybki tryb” 

 

2.5 Urządzenie rozpocznie 
przeprowadzanie procedury 

autokonfiguracji i połączenia z Twoją 
siecią Wifi. Może to potrwad około 

minuty. Upewnij się, że urządzenie jak i 
Twój telefon znajdują się blisko routera 

Wifi aby nie było problemów z 
łącznością. Jeżeli parowanie przebiegło 

pomyślnie wyświetli się stosowny 
komunikat, a Ty przejdź do punktu 2.10 

tego poradnika. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.6 Jeżeli parowanie nie powiodło się 
wyświetli się stosowny komunikat. Z 
jakiejś przyczyny parowanie w trybie 
szybkim nie powiodło się.Jeżeli jesteś 
przekonany, że wykonałeś wszystkie 
kroki i czynności z metody szybkiej 
poprawnie przejdź do parowania w 

“trybie zgodności” 

 

2.7 Kroki trybu zgodności: 
- Wpisz dane swojego Wifi 
- Wybierz stworzoną przez 
urządzenie sied Wifi THERM### 

Lub SMART_DEVICE### 
- Powród do aplikacji WeBack 

Po wprowadzeniu urządzenia w stan 
parowania urządzenie tworzy 

tymczasowy Hotspot Wifi do którego 
musisz podłączyd się telefonem.  



 

 

 

2.8 Wejdź w ustawienia swojego 
telefonu (opcje sieci Wifi) i wyszukaj 

sieci o nazwie THERM###. Podłącz się 
do niej. Następnie wród do aplikacji 

WeBack i potwierdź dalszy krok. 

 

2.9 Aplikacja rozpocznie proces 
autokonfiguracji i połączenia z 

urządzeniem. Może to potrwad około 
minuty. Po zakooczonym sukcesem 

procesie zostanie wyświetlony 
stosowny komunikat. Jeżeli nie udało 

się połączyd zrestartuj aplikację i przejdź 
do punktu 2.1 



 

 

 

2.10 Udało się połączyd i sparowad 
urządzenie z aplikacją 

3. Interfejs aplikacji i podstawowa konfiguracja 

 

Twój termostat jest już na liście 
urządzeo w aplikacji. Warto zaznaczyd, 
że w aplikacji możesz mied wiele takich 

urządzeo. Sterowanie nimi możesz 
także udostępniad innym osobom, 
które mają zainstalowaną aplikację 

WeBack. 
Przyciśnięcie ikony termostatu wchodzi 
w jego nastawy. Dłuższe przytrzymanie 

wchodzi w opcje konfiguracyjne 
urządzenia. 



 

 

 

Po wejściu w nastawy termostatu z 
poziomu aplikacji urządzenie sprawdzi 

czy posiada najnowszą wersję 
oprogramowania. Jeżeli jest nowa 

wersja oprogramowania dla 
urządzenia, aplikacja wyświetli 

stosowny komunikat. Upewnij się, że 
urządzenie jest stabilnie zasilone i 

przeprowadź aktualizację. 

 

Podczas aktualizacji nie odłączaj 
urządzenia od prądu ani nie zmieniaj 

ustawieo w aplikacji ani na 
termostacie. Postępuj zgodnie z 

instrukcjami na ekranie telefonu. Po 
zakooczonej aktualizacji wyświetli się 

stosowny komunikat o powodzeniu lub 
braku powodzenia aktualizacji. 



 

 

 

Interfejs aplikacji jest prosty i intuicyjny. 
● W górnej części ekranu informacja z 

jakiego źródła odbywa się odczyt 
temperatury.  

● Poniżej bieżący odczyt temperatury 
 

● Poniżej Temperatura docelowa 
● Poniżej przełączenie trybu ręcznego i 

automatycznego 
W dolnej części od lewej - 

● Wyłączenie termostatu. - Termostat 
przejdzie w stan uśpienia. Będzie go 

można wciąż wybudzid z aplikacji. 
● Konfiguracja harmonogramu cieplnego 

- ustawienia tygodniowego rozkładu 
temperatur 

● Blokada przycisków termostatu - 
zabezpieczenie przed dziedmi po 
uruchomieniu tej opcji nie będzie 

można zmienid ustawieo z klawiatury 
● W prawym górnym rogu można 

przejśd do zaawansowanych 
ustawieo termostatu  

 

Po przełączeniu w tryb ręczny możemy 
wybrad żądaną docelową temperaturę. 

Słoneczko pojawiające się poniżej 
oznacza, że termostat uruchomił obwód 

zasilania lub zwierny dla urządzenia 
którym steruje. 

 

 



 

 

Konfiguracja harmonogramu tygodniowego 

 

Po wybraniu środkowej ikony z menu 
głównego (harmonogram cieplny) ukaże 
się ekran z siedmioma dniami tygodnia. 

Domyślnie ustawiony jest określony 
harmonogram. Dostosuj go do swoich 

potrzeb/swojej obecności w domu.  
Harmonogram działa na podstawie 

następujących zasad. Ustawienie 
zadanej temperatury dla danej godziny 

sprawi, że od tej godziny do następnego 
wpisu w harmonogramie termostat 

będzie utrzymywał zadaną temperaturę 
zgodnie z ustawianą histerezą 

(konfiguracja histerezy wyjaśniona jest 
wcześniej w ustawieniach panelu) 
Kolejny wpis zmienia nastawienie 

termostatu. Aby usunąd wpis przesuo 
palec po ekranie w lewą stronę. Aby 

dodad nowy wpis wybierz opcję z dolnej 
części ekranu. 

Aby skopiowad szybko ustawiony 
harmonogram danego dnia na inny 

dzieo wybierz opcję kopiuj i wybierz dni 
dla których ustawienia mają byd takie 

same. 

 

Uwaga. Producent nie zaleca ustawienia podświetlenia ekranu w trybie ciągłym. 

Powoduje to wzrost temperatury wskazywanej przez czujnik o około 2-3 st. W przypadku 

chęci pozostawienia ciągłego podświetlenia należy wprowadzić korektę temperatury 

sensora poprzez zmianę konfiguracji zaawansowanej.  

Wierzymy że z pozostałymi ustawieniami sobie poradzisz. Jeżeli 

jednak miałbyś jakieś problemy czy pytania zapraszamy do 

kontaktu. sklep@houseiq.pl 

 


