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Poniedziałek do piątku
Temperatura podłogowa
Ustawienie temperatury

WiFi
Zegar

Ręczne sterowanie

 

Wyświetlacz godziny

Wł./Wył. okresy czasowe 
Wilgotność

℃ lub℉
Okres 1-6
Wyświetlacz temperatury pokojowej

Zasilanie wł./wył.

Temperatura podłogowa

Tryb

Przy włączonym zasileniu

1. Włącz/Wyłącz: Dotknij      aby włączyć lub wyłączyć termostat.

2. Tryb ręczny lub programowalny
Dotknij   M     (tryb) Aby zmienić między trybem manualnym a programowalnym.

W trybie programowalnym, ikona okresów pojawi się po prawej stronie.

Wtrybie manualnym, dotknij                aby ustawić chcianą temperaturę.

UŻYWANIE

Dotknij ikonę          aby ustawić minutę, godzinę oraz dzień tygodnia (1= pn.  
2 = wt. itd.) używając strzałek            . Dotknij ponownie        aby potwierdzić  
i wyjść z ustawień. 

 

Dotknij i przytrzymaj równocześnie        na 5 sekund aby zablokować/
odblokować termostat. Można wybrać opcję całościowej lub częściowej
blokady.    

 
5. Blokada termostatu

 
 

PRZY WYŁĄCZONYM ZASILENIU
Przy wyłączonym zasileniu dotknij M oraz         na 5 sekund aby wejść 
w ustawienia systemu. Dotknij M aby przeglądnąć wszystkie możliwe 
funkcje i użyj strzałek         aby zmienić ustawienia. 
Wszelkie zmiany są zapisywane 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

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

Krok 5. Przymocuj termostat oraz płytę montażową do ściany
 przekręcając termostat (Fig 5)
Krok 6. Instalacja zakończona (Fig 6)   

Ogrzewanie

Ogrzewanie włączone
Dół
Góra
Zegar

W trybie manualnym ikonka      pokaże się w lewej dolnej stronie ekranu.  

Ustawianie temperatury

W trybie programowalnym ustaw temperaturę, czas i wł./wył. okresy 
czasowenie mogą być dostosowane. Jeżli chcesz zmienić te ustawienia, 
musisz wejść w tryb ręczny.  

Ustawianie zegara

Ustawianie okresów czasowych
Termostat BHT6000 posiada możliwość ustawienia sześciu okresów 
grzewczych każdego dnia - trzy okresy komfortowe (1-3-5) oraz trzy 
ekonomiczne (2-4-6). Można ustawić sześć okresów czasowych oraz 
temperaturę na każdy z sześciu okresów.
Ustawianie temperatury okresów jest mozliwe jedynie w trybie
programowalnym.

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.  

 

Fabryczne ustawienia okresów
  

Time display
TEMP. TEMP.

06.00 20°C 06.00 20°C
08.00 15°C 08.00 20°C

11.30 15°C 11.30 20°C
13.30 15°C 13.30 20°C

17.00 22°C 17.00 °C
22.00 15°C 22.00 15°C

1515

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

Okres 1 (Komfort)

Okres 4 (Ekonomiczny)

Okres 6 (Ekonomiczny)

Okres 2 (Ekonomiczny)
Okres 3 (Komfort)

Okres 5 (Komfort)

wstajesz wstajesz
wychodzisz wychodzisz

wychodziszwychodzisz

dom dom

domdom
śpisz śpisz

Kod Funkcja Ustawienia i opcje Domyślne

1 Kalibracja temperatury
powietrza Zakres -7°C +9°C (czujnik wewnętrzny) -1

2 Histereza 1

3 Blokada przycisków 0: =
1: = 01

4 Wybór czujnika

In=
Out =

=

5 Ustawienie minimalnej
temperatury

Zakres 5°C - 15°C. 05

6 Ustawienie maksymalnej 
temperatury

Zakres 15°C - 45°C. 35

7

  0A

Temp. trybu ekono 20B

Jasność trybu standby

Zakres - 3-99
Przy wybraniu wyższej jasności należy skompensować kalibrację
temperatury termostatu.

04

00 - Tryb ekono wyłączony
01 - Tryb ekono włączony

Zakres od 1°C do 5°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

Wszystkie przyciski zablokowane oprócz zasilania
Wszystkie przyciski zablokowane

kontrola temp. poprzez czujnik wewnętrzny
kontrola temp. Poprzez zewnętrzny (podłogowy) czujnik

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

 

AL
Al

Wyświetlanie
0: =
1: =

Wyświetlaj jednocześnie ustawioną i obecną temp.
Wyświetlaj tylko ustawioną temp. 00

8 zabezpieczenie min.
temperatury

0 - 10°C. 00

9 zabezpieczenie maks. 
temperatury Zakres 25°C - 70°C. 45

Zakres °C

Tryb ekonomiczny

0 - 30°C.Zakres °C

C

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/ 


