
Instrukcja obsługi
Głowica termostatyczna

GTZ08

Co znajduje się w pudełku? Specy�kacja

Źródło mocy:   bateria 2AA (nie używać baterii do ponownego  
             ładowania)
Żywotność baterii:   1 rok

Dokładność ustawionej temperatury:   0.5℃

Zakres wyświetlanej temperatury pomieszczenia:    0℃~50℃

Zakres temperatury roboczej:   5℃~30℃

Temperatura przechowywania:   -10℃~60℃

Częstotliwość:   2.4GHz

Zasięg łączności bezprzewodowej:   30m otwartej przestrzeni

Wyświetlacz:   LED

Klasa IP:   IP21

Nakrętka urządzenia:   M30x1.5mm

Wygląd głowicy Montaż głowicy
1. Wsadź baterię

Funkcje
ON / OFF

Przy temp. poniżej 5     , wyświetla się        . Przy temp. większej niż 30      
wyświetla się        .
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Funkcja otwartego okna
Gdy okno w pomieszczeniu jest otwarte i temp. w pokoju spadnie o 5        
w 5 minut, głowica zamknie zawór, na ekranie wyświetli się „OPEN”. 
Naciśnij przycisk na głowicy, aby wyłączyć ten tryb.
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Anty-kamień
Aby zapobiec uszkodzeniu kaloryfera spowodwanemu przez długi 
czas nieużywania, głowica otwiera zawór na 30 sekund co 2 tydzień.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Funkcja ta dostępna jest tylko z poziomu aplikacji. Po wybraniu w 
aplikacji zabezpieczenia na głowicy wyświetli się napis „LOC”.

Ochrona przed zamarzaniem
Możesz użyć tej funkcji, gdy w zimę nie ma Cię w domu przez 
dłuższy czas lub gdy temperatura w domu spadnie poniżej 8    
Na wyświetlaczu pojawi się AF. Aby anulować, w aplikacji 
wybierz funkcję ponownie i kliknij cancel.

Połączenie z aplikacją

Zeskanuj poniższy kod QR i pobierz aplikację Tuya smart, lub 
wyszukaj ją w App Store lub Google Play.  

                                

Instalacja wymaganej bramki ZigBee. Jeżeli posiadasz już bramkę 
ZigBee i jest ona dodana do Twojego konta, pomiń ten punkt.  

1) Podłącz bramkę do zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza 
USB lub kabla Micro USB. 
2) Po zasileniu odczekaj 10 sekund, aż urządzenie uruchomi się.

 

3) W aplikacji wybierz w prawym górnym rogu +. Następnie z opcji 
wyboru > Gateway i inne > Brama  
4) Podłącz bramkę ZigBee do swojej sieci LAN za pomocą 
dostarczonego kabla Ethernet. UWAGA. Dopiero po podłączeniu 
Bramki ZigBee do sieci Ethernet parowanie może się rozpocząć  
5) Jeżeli dioda połączenia nie świeci się światłem ciągłym wciśnij 
przyrządem  resetowania przycisk RST przez 6 sekund. Dioda 
połączenia zacznie energicznie migać. Następnie  zaświeci się na 
stałe.  
6) Jeżeli dioda połączenia świeci się światłem ciągłym rozpocznij 
parowanie w aplikacji potwierdzając przycisk  

  
7) Odczekaj aż urządzenie zostanie wykryte. Nazwij urządzenie i 
zakończ proces parowania.  

Łączenie głowicy z bramką.

 
 

 
 

1. Po włożeniu baterii i prawidłowym zamontowaniu głowicy 
na grzejniku, naciśnij i przytrzymaj rolkę głowicy tak gługo, aż
dioda ZigBee zacznie migać.

2. Otwórz aplikację, wyszukaj swoją dodaną już wcześniej 
bramkę ZigBee, otwórz ją, a następnie wybierz   „Add 
subdevice” / „Dodaj urządzenie podrzędne”.

3. Wciśnij  „LED already blink”.

4. Rozpocznie się parowanie urządzenia z aplikacją.

5. Po poprawnym dodaniu urządzenia do aplikacji, możesz 
przypisać je do wybranego pokoju, zmienić nazwę.

 Danfoss RA  Danfoss RAV  Danfoss RAVL 

 Cale�  Giacomini  M28 

H13mm H4.8mm

H8.6mm H11mm

Sygnał ZigBee

Temperatura
Tryb ręczny

Tryb 
automatyczny

Dłuższe 
przytrzymanie:
Przycisk RESET

Kliknięcie: przełączanie 
pomiędzy trybami

Rolka ustawienia temp.

Tryb wakacyjny

Tryb EKO

Tryb komfort Zsuń obudowę

Po wsadzeniu baterii na wyświetlaczu pokaże się „InS” z rotującą obok ikoną. 
Po chwili napis zmieni się na  „AdA”. Oznacza on, że można rozpocząć montaż głowicy 
na grzejniku. Po zamontowaniu jej naciśnij przycisk RESET, obok napisu „AdA” pojawi 
się rotująca ikonka, oznacza to, że urządzenie kalibruje się. Może to potrwać 
kilka minut. Po zakończeniu kalibracji wyświetli się temperatura oraz 
ustawiony domyślny tryb pracy.

Tryb zatrzymania ogrzewania
Ten tryb może znacznie przedłużyć żywotność baterii. Tryb ten 
całkowicie zamyka zawór. Aktywacja przebiega poprzez wybranie 
w aplikacji „Heating Stop”. Na wyświetlaczu pokaże się napis „HS”. 
Wyłączyć ten tryb można klikając rolkę głowicy lub w aplikacji ponownie 
wybierz ikonkę i kliknij cancel.



Sterowanie urządzeniem z aplikacji

Sterowanie temperaturą

Reguluj temperaturę 
wciskając < lub > .    

 Przedstawiony symbol umieszczony na  
 produktach lub dołączonej do nich doku- 
 mentacji informuje, że niesprawnych  
 urządzeń elektrycznych lub elektronicznych  
 nie można wyrzucać razem z odpadami  
 gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie 
w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub 
odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia 
do wyspejalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie 
przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można 
oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu 
innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia 
umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które 
może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowa-
nie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym-
punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. 
Nieprawidłwa utylizacja odpadów zagrożona jest karami 
przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycz-
nych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaćsię z 
najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy 
udzielą dodatkowych informacji.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy 

gospodarstw domowych).

Wybierz MODE, aby wybrać tryb 
działania głowicy

Wybierz ikonkę notatnika, aby zaprogramować harmonogram 
działania głowicy

Wybierz ikonkę, aby otworzyć ustawienia głowicy.


