
Instrukcja obsługi

Do ogrzewania wodnego/bojlerów /ogrzewania elektrycznego

Zawartość opakowania 

 

Termostat    Wkręty          
Instrukcja obsł. 

1szt. 2szt.
1szt.

QC Passed 1szt.
Czujnik temp. (2.5m)
podłogi  (opcjonalny)

1szt.

Witamy
Dziękujemy za zakup termostatu.
Nowy termostat będzie dostarczał równomierną 
i komfortową temperaturę w każdym pomieszczeniu 
Pańskiej posiadłości.
Łączymy technologię, rzemiosło i materiały najlepszej 
jakości żeby dostarczyć Państwu bezpieczny i niezawodny 
produkt, w połączeniu z gładkim, współczesnym wyglądem. 
Proszę przeczytać tę instrukcje obsługi/ oprogramowania
aby dowiedzieć się jak zainstalować i używać termostat. 
Proszę się upewnić żeby termostat został zainstalowany 
przez odpowiednie kompetentną i uprawnioną osobę, 
która będzie przestrzegała wszelkich zaleceń.

Gama BHT-002 została opracowana aby kontrolować 
elektryczne lub wodne ogrzewanie podłogowe. 
Modele zaprojektowano do  użytku w 
posiadłościach handlowych, przemysłowych, 
cywilnych oraz gospodarstwach domowych. 

 
TERMOSTAT

DEFINICJE MODELI
GA: ogrzewanie wodne, 3A
GB: ogrzewanie elektryczne, 16A
GC: Woda, Bojler gazowy, 3A
L: Oświetlenie
P: Możliwość tygodniowego programowania
N: Komunikacja MODbus
B: Komunikacja BACnet
W: Wifi
S2: Czujnik powietrza oraz czujnik podłogi
Na przykład: BHT-002 GCLP

CECHY

1. Ekran w negatywie.
2. Prostokątny ekran w negatywie. 
3. Szklana lub akrylowa ochrona ekranu. 
4. Dotykowe przyciski aby ułatwić użytkowanie.  
5. Podświetlony przycisk włącz wyłącz. 
6. Widoczna grubość na ścianie to jedynie 11mm. 
7. Obrotowe połączenie ułątwia instalacje. 
8. Ukryta puszka 86mm oraz okrągła europejska 60mm są odpowiednie.
9. Biała, czarna lub złota obudowa. 

Wygląd

1. Są dostępne skuteczne funkcje jak BACnet/ MODbus/WiFi, itd.  
2. 0.5°C precyzja utrzymywania temperatury. 
3. ℃ & ℉ do wyboru.
4.  Zapamiętywanie programów również podczas braku prądu.
5.  5+2 okresy programowania które zwiększą komfort.

Działanie

DANE TECHNICZNE
   

Czujnik：NTC
Dokładność：±1℃

Pobór energii：< 1.5W  
Błąd czasowy： <1 ％
Zasilanie：95 ~ 240VAC,  50 ~60Hz
Obciążenie：3A   (model zwierny)

                        16A    (ogrzewanie elektryczne)
Materiał powłoki ：PC+ABS (ogniotrwałe)
Wymiary ：86x86x13.3mm
Temp. otoczenia

 

：0-45℃，5-95 ％ RH
Temp. przechowywania： -5-55℃
Odległość otworów instalacyjnych: 60mm

Zakres temp. podłogi
 

：
5-35

℃
Zakres temp. pokojowej

 
：
5-99

℃

PRZED POŁĄCZENIEM ORAZ INSTALACJĄ...
1. Przeczytaj uważnie instrukcje. Niepowodzenie w instalacji może 
    doprowadzić do zniszczenia sprzętu lub niebezpieczeństwa. 
2. Sprawdź wskaźniki w instrukcji aby upewnić się że jest to produkt   
    odpowiedni do twoich oczekiwań. 
3. Instalator musi być wyszkolonym, doświadczonym technikiem.
4. Po dokończeniu instalacji,  sprawdź działanie produktu zgodnie 
    z opisem w instrukcji.  

UWAGA!
Ryzyko porażenia prądem lub zniszczenia sprzętu.
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Note:
GA: ogrzewanie wodne;
GB: ogrzewanie elektryczne;
GC: woda / bojler gazowy.
NTC oraz MODbus są opcjonalne.
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INSTALACJA

Krok 3. Połączyć zasilenie oraz obciążenie w odpowiednich zaciskach 
(zobacz “POŁĄCZENIE” oraz  Fig 3).

Krok 4. Zamocuj płytę montażową do ściany wkrętami które 
znajdziesz w opakowaniu. Fig 4

Termostat nadaje się do instalacji w standardowej puszce 86mm
albo w europejskiej puszce 60 mm
Krok 1. Działaj przy wyłączonym prądzie. Fig 1
Krok 2. Usuń płytę montażową kręcąc wyświetlacz. Fig 2    



WIDOK EKRANU

Podczas włączonego zasilania
1. Włącz wyłącz: Przyciśnij         aby włączyć, wyłączyć termostat.
2. Tryb ręczy i harmonogram
Wciśnij  (tryb) aby zmienić tryb między ręcznym, a harmonogramem

W trybie harmonogramu, po lewej stronie wyświetli się ikona

 W trybie harmonogramu nie można ręcznie dostosować temperatury 
  Jeżeli chcesz zmienić obecnie zadaną temperaturę przejdź w tryb ręczny

lub zmień ustawienia w harmonogramie.
W trybie ręcznym używaj            aby ustawić żądaną temperaturę.

KONFIGURACJA

Dotknij ikony           aby ustawić minuty, godziny, dzień tygodnia (1 = Pon, 
2 = Wto itd.) użyjwaj strzałek           . Naciśnij       poownie aby potwierdzić
zapisać zmiany i wyjść.

 

Naciśnij i przytrzymaj            przez 5 sekund aby zablokować/odblokować
5. Blokowanie termostatu

7. Sprawdzanie temperatury sensora zewętrznego
Przyciśnij i przytrzymaj          przez 5 sekund a wyświetli się temperatura 
sensora zewnętrznego. 

 

i wdroży harmonogram ustawiony w aplikacji. Zobacz dalsze instrukcje. 
Aby ustawić harmonogram bezpośrednio na panelu postępuj z poniższymi
instrukcjami.
Zwróć uwagę, że ręcznne ustawienie harmonogramu
na paelu jest możliwy tylko kiedy nie ma połączenia WiFi.

Dotknij        aby zmienić pomiędzy trybem ręcznym i harmonogramem

Osobny harmonogram może być ustawionny dla dni tygodnia oraz dla  
weekendów (Sobta i niedziela).

Wyświetlenie
Dni tygodnia (PON.– PIĄTEK)
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Blokada
Sieć

Ustawiona Temp.

Temp. Podłogi.

Tryb Energooszczędny
Tryb Harmonogramu

Tydzień

Okres

Czas

Harm 
On/Off

Tryb Zasilanie Góra DółZegar

Tryb ręczny

︾                        ︽      

︾                  ︽       

︾                         

︾                         ︽       

Wybierz Reatore Manufacturer Defaults, w opcjach aplikacji.
Kroki:Otwórz aplikację, Wejdź do opcji urządzenia w porawym górnym
rogu - na samym dole jest opcja Restore Manufacturer Defaults.

Podczas wyłączonego ekranu 
Przy wyłączonym zasilaniu (Pkt 1) wciśnij         oraz   

Kod    Funkcja Ustawienie i opcje Domyśłne

1 -7 to + 7℃ (czujnik wewnętrzny) -1

2

3      Blokada klawiszy 01

4

5 Min. Set Temp. 5-15℃ 05
6 Max. Set Temp. 15-45℃ 35

7 00

8

Wyświetlanie 00：Wyświetlaj temperature nastawy i obecną.
01：Wyświetlaj tylko ustawioną temperaturę

00

9

AL

A

20B

Zabezpiecznie
za dużej temp. 25-70℃ 45

0

1 ~ 5℃ 1

In：Wewnętrzy (do kontroli temp i harmonogramu)
Ex：Zewętrzny (do kontroli temp i harmonogramu)

AL：Wewnętrzny/zewnętrzny (wewętrzny do 
nastawy, zewnętrzny do limitowania temp. 

Tryb ekonomiczny
00:   Brak trybu ekonomicznego       
01:   Tryb ekoomiczny

Temperatura Ekonom. 0-30℃

Zabezpieczenie 
zamarzania.

0-10℃

Ou: Tylko zewnętrzny

︽       ︾

Krok 5. Instalacja zakończona

Ogrzewanie włączone

W trybie manualnym pokaże     wyświetli się.

3. Ustawianie temperatury.

4. Ustawianie dostosowanie zegara.
Kalibracja temperatury

powietrza

Histereza

0: =
1: =

Wszystkie przyciski zablokowane oprócz zasilania
Wszystkie przyciski zablokowane

Wybór czujnikaw opcjach zaawansowancyh możesz wybrać tryb blokady.

6. Ustawienie i zmiany harmonogramu.
Gdy nawiązae jest połączenie WiFi, termostat automatycznie pobierze

6. Domyślne ustawienia harmonogramu/

W trybie ręcznym pojawi się       w dolnej części ekranu.

 
 

Dotknij ikonę       cztery razy dopóki wyświetlą się ustawienia okresów
na tydzień ( 1 2 3 4 5 pojawią się na wyswietlaczu)  
Użyj strzałek        aby ustawić pierwszy okres czasowy.
Dotknij ikonę        i użyj strzałek        aby ustawić temperaturę.
Dotknij ikonę        i użyj strzałek        aby ustawić drugi okres czasowy.
Powtórz ten proces dla okresów 3, 4, 5 & 6.
Dotknij ponownie ikonę       aby wejść w opcje czasowe na weekend
(6 & 7 pojawią się na wyświetlaczu). Powtórzyć proces aby ustawić
okresy na weekend. Dotknij ponownie       aby potwierdzić i wyjść.  

 

8. Przywrócenie ustawień fabrycznych 

9. Ustawienia zaawansowane 

aby wejść do konsoli ustawień zaawansowanych. Wciskaj przycisk
aby zmieniać kod funkcji. Używaj       oraz         aby zmieniać wartości.
wszystkie ustawienia zapisują się automatycznie.

WYJĄTKI W DZIAŁANIU
Nr . Fenomen Rozwiązanie

1 Zasilanie jest włączone lecz 
wyświetlacz nie działa. 

* Sprawdź czy zaciski między ekranem a puszką 
są dociśnięte.  

2 Wyświetlacz działa bez wydajności * Użyj nowy panel LCD lub nową skrzynkę 
zasilającą 

3 Wyświetlona temperatura różni 
się od aktualnej

* Zrób kalibrację temperatury w opcjach 
zaawansowanych.

SERWIS
Termostat posiada 18 miesięcy gwarancji od daty zakupu.
Serwis poza okresem gwarancji może wymagać dodatkowych
opłat.  

Aby rozpocząć parowanie termostatu z WiFi należy pobrać aplikację 
TUYA lub SMART LIFE.  
 
 

Po rejestracji konta w aplikacji uruchom aplikację. 
oraz wybierz + w prawym górnym rogu. Wyszukaj wśród urządzeń 
Małe urządzenia > (Termostat) (Wifi) Przy wyłączonym zasilaniu 
termostatu (Patrz punkt 1) naciśnij Strzałkę w dół na osiem sekund.
Tylne podświetlenie oraz znak WiFi zacznie migać zgodnie z    
z wskazówkami z ekranu telefonu (w szybkim tempie).

Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami z aplikacji.
  

   

 

Więcej instrukcji, w tym szczegółową instrukcję  
Parowania urządzeń z aplikacją TUYA SMART LIFE, 
znajdziesz na stronie: 
www.id3.pl/instrukcje/ 

Importer: id3.pl   
81-350 Gdynia Plac Kaszubski 8/311
woj. Pomorskie, Polska
info@id3.pl
WYPRODUKOWANO W CHINACH


