PRZED INSTALACJĄ I PODŁĄCZENIEM
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Note:
GA is for water heating;

Śruby

2 szt.

Certyfikat jakości

1 szt.

(Czujnik podłogowy jest opcjonalny)

Seria BHT-002 została opracowana z myślą o sterowaniu elektrycznymi
instalacjami podłogowymi, ogrzewaniem wodnym lub kotłowniami
wodnymi/gazowymi. Te urządzenia są przeznaczone do użytku w firmie,
obiektach przemysłowych oraz domu.

DEFINICJA MODELU
GA: Ogrzewanie wody, 3A GC: Kocioł wodny/gazowy, 3A
GB: Elektryczne ogrzewanie podłogowe, 16A
L: Podświetlenie
P: Programowanie tygodniowe
W: WiFi
N: Komunikacja Modbus
B: Komunikacja BACnet
S2: Wewnętrzny i zewnętrzny czujnik podłogowy

Przykład: BHT-002 GCLP
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GC is for water/gas boiler;
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Twój termostat nadaje się do instalacji w standardowej puszce 86 mm
Bok

lub europejskiej puszce 60 mm.

Tył

Jednostka: mm

Krok 2. Zdejmij płytę montażową obracając częściowo ekran LCD.
Patrz „Rysunek 2".

———

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ
Obciążenie: 3A (ogrzewanie wody/kocioł wodny/gazowy)
16A (ogrzewanie elektryczne)
Czujnik: NTC
Dokładność: ±0.5°C
Zakres ustawienia temperatury: 5 -35°C
Zakres wyświetlanej temperatury: 5 ~ 99°C
Temperatura otoczenia: 0 ~ 45 °C
Wilgotność otoczenia: 5 ~ 95 % RH (Bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: -5 ~ 45 °C
Pobór mocy: <1.5W
Błąd czasu: < 1%
Materiał powłok: PC +ABS (ognioodporny)
Skrzynka montażowa: 86 * 86 mm kwadrat lub europejskie okrągłe pudełko 60 mm
Zaciski przewodów: przewód 2 x 1.5 mm2 lub 1 x 2.5 mm2
Stopień ochrony: IP20
Przyciski: pojemnościowe przyciski dotykowe
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Rysunek 1

Domyślne ustawienia dla trybu programowania
Ustawienia temperatury
Oszczędzanie energii

Poniedziałek - Piątek

Zegar Włącznik Góra

Godzina

1

06:00

Tryb programowy

2

Tryb ręczny

3

08:00
11:30

Dół

(patrz „Rysunek 3" i „Okablowanie termostatu” w celu uzyskania szczegółowych informacji)

Krok 4. Przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą śrub.
Patrz „Rysunek 4".
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7. Sprawdzanie temperatury czujnika podłogowego
, aby włączyć/wyłączyć termostat.

2. Tryb ręczny i programowy
Dotknij
(tryb), aby przełączać się między trybem ręcznym a trybem
programowania. Tryb ręczny
wyświetli się na dole ekranu.
Podczas trybu programowego, ikona okresu

będzie się znajdować po lewej stronie ekranu.

Podczas trybu programowego nie można ustawić temperatury oraz regulować czasu.

Dotknij ikony
,aby ustawić minutę, godzinę i dzień tygodnia
(1=poniedziałek, 2=wtorek itd.) za pomocą strzałek.
Naciśnij jeszcze raz, aby potwierdzić i wyjść.

︾

8. Ustawiania funkcji i opcji

Podczas wyłączania

Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj
i zegar w tym samym czasie
przez 5 sekund, aby uzyskać dostęp do funkcji systemu. Następnie
, by przewijać dostępne funkcje oraz użyj strzałek,

żeby zmienić dostępne opcje. Wszystkie ustawienia są potwierdzane automatycznie.
Kod

1

3

Funkcja
Temperatura
kompensacji
Temperatura
martwej strefy
Blokada przycisków

Ustawienia i opcje

Domyślne

-9 to + 9℃ (for internal sensor)

-3

1 ~ 5℃

1

00: Dostępny tylko przycisk zasilania
01: Wszystkie przyciski są zablokowane

01

In: Czujnik wewnętrzny (do kontroli lub ograniczenia temp.)

︾

5. Blokada termostatu

15。
C

Przytrzymaj strzałkę w dół przez 5 sekund, by wyświetlić temperaturę
czujnika podłogowego.

naciśnij

Jeśli chcesz ustawić temperaturę i regulować czas, przejdź to trybu ręcznego.
Podczas trybu ręcznego naciśnij
, aby zmienić temperaturę.
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Podczas włączania
1. Włącznik/Wyłącznik: Naciśnij

Temperatura

08:00
11:30
13:30

Możesz ustawić osobny harmonogram na dni powszednie
(Poniedziałek - Piątek) oraz weekendy (Sobota - Niedziela).

ou: Czujnik zewnętrzny

4

Rodzaje
czujnika

AL: Czujnik wewnętrzny/zewnętrzny
(do kontrolowania temp., zewnętrzy w celu

AL

ograniczenia temp.)

Przytrzymaj strzałki przez 5 sekund, aby zablokować/odblokować termostat.
W trzeciej pozycji możesz wybrać pełną blokadę lub półblokadę.

5

Wybór min. temp.

5-15℃

05

6. Ustawienia harmonogramów programu

6

Wybór maks. temp.

15-45℃

35

Po nawiązaniu połączenia WiFi termostat automatycznie zaakceptuje

7

Tryb wyświetlacza

00: Wyświetl obie zadane temp. i temp. pokojową

00

8

Ustawienie ochrony
przed niską temp.

9

Ustawienie ochrony
przed wysoką temp.

(szczegółowe informacje znajdują się poniższej). Aby ustawić harmonogram

Krok 5. Zamocuj korpus termostatu i płytkę montażową poprzez obracanie.
Patrz „Rysunek 5".

13:30
17:00

Temperatura

OPERACJE

harmonogram utworzony za pomocą aplikacji na urządzeniu

Rysunek 4

5

4

2

Rysunek 2

Niedziela

Sobota

Okres

4. Ustawienia zegara

Krok 3. Podłącz zasilanie. Umieść kable w odpowiednich zaciskach.

Rysunek 3

soboty (po lewej stronie ekranu pojawi się 6).
Powtórz powyższy proces, aby ustawić okres, temperaturę
i harmonogram niedzieli.
Naciśnij zegar jeszcze raz, aby potwierdzić i wyjść.

Temperatura podłogi

3. Ustawienia temperatury

Krok 1. Wyłącz zasilanie. Patrz „Rysunek 1".

Czujnik podłogowy (2.5 m) 1 szt.

O TWOICH TERMOSTATACH

NTC

UW

1 szt.
1 szt.

L

Dry Contact

A (RED)

NTC and Modbusis optional.
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Tryb

INSTALACJA

Przód

Termostat
Instrukcja obsługi

N

IP20

GB is for electric heating;

50.1

W pudełku znajdziesz

AC 95~240V

B (WHITE)

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją instalacji/programowania w celu
uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących instalacji i obsługi termostatu.
Upewnij się również, że odpowiednio wykwalifikowana osoba zainstaluje
twój termostat i będzie przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów.
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60.0±3.0
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Dziękujemy za zakup.
Twój nowy termostat zapewni równomierną i komfortową kontrolę
temperatury w każdym pomieszczeniu w twojej nieruchomości.
Łączymy technologię, kunszt i najwyższej jakości materiały,
aby zapewnić bezpieczny, niezawodny produkt w połączeniu
z eleganckim, nowoczesnym wzornictwem.
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002BW: czarno-biały
002WB: biało-czarny
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Powtórz ten proces dla okresów 3, 4, 5, 6.
Naciśnij ikonę jeszcze raz, aby przejść do ustawień harmonogramu

Włączone ogrzewanie

GA

Naciśnij ponownie zegar i użyj strzałek i , aby ustawić temperaturę.
Naciśnij zegar i użyj strzałek, aby ustawić czas i temperaturę (okres 2).

«

002FB: czarny
002FW: biały

24.4

GŁÓWNY EKRAN

OKABLOWANIE

Close
1

13.2

Naciśnij zegar i użyj strzałek, aby ustawić czas (okres 1).
Rysunek 6

Rysunek 5

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.
Może porazić prądem lub zwierać obwody urządzeń.
Odłącz zasilanie przed instalacją.

WYMIARY

Kolory termostatów:

Użyj strzałek, aby dostosować czas.

>

Do ogrzewania wody/kotła/elektrycznego

A

wyświetli się na dole ekranu.

harmonogramu (po lewej stronie ekranu pojawi się 1 2 3 4 5).

O

1. Dostępne są zaawansowane funkcje, takie jak Modbus/WiFi itp.
2. Dokładność 0.5°C utrzymuje temperaturę na ustawionym poziomie.
3. Brak utraty danych po wyłączeniu urządzenia.
4. Programowanie 5+2 na sześć okresów maksymalizuje komfort i oszczędność.
5. Utwórz grupę termostatów do centralnego sterowania.
6. Współpracuje z Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFTTT.
7. Wszystkie ustawienia językowe synchronizują strofę czasową, adres i język.
8. Brak limitu dodawania pokoi i obsługi Smart Scene.

, aby przełączyć się między trybem ręcznym a trybem programowania.

Tryb ręczny

Podczas trybu programowania przytrzymaj zegar aż pojawią się ustawienia

2

Funkcje:

UWAGA

Dotknij

Krok 6. Instalacja zakończona. Patrz „Rysunek 6".

>

1. Wygodna obsługa tworzy wygodne życie.
2. Opcje obudowy w kolorze czarnym i białym.
3. Modny design komponuje się z każdym wystrojem.
4. Ekran dotykowy z podświetleniem jest czytelny,
nawet w ciemności.
5. Jasne przyciski zawsze przypominają o prawdziwym świecie.
6. Łatwy interfejs użytkownika może być używany nawet przez dziecko.

1. Dokładnie przeczytaj te instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować uszkodzenie produktu lub spowodować stan zagrożenia.
2. Sprawdź podpunkty podane w instrukcjach i na produkcie,
aby upewnić się, że produkt nadaje się do twojego zastosowania.
3. Instalator musi być przeszkolonym, doświadczonym technikiem serwisowym.
4. Po zakończeniu instalacji sprawdź działanie produktu zgodnie
z niniejszą instrukcją.
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Instrukcja obsługi

INFORMACJE
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Termostat WiFi z serii BHT-002

za pomocą termostatu (NIE smartfona/tableta) postępuj zgodnie
z poniższymi instrukcjami:
Uwaga: Aby ustawić harmonogram za pomocą termostatu można
przeprowadzić tylko wtedy, gdy nie ma połączenia WiFi między
termostatem a smartfonem/tabletem.

A

Tryb oszczędzania

B

Oszczędna temp.

01: Wyświetl tylko zadaną temp.

0-10℃

00

25-70℃

45

00: Tryb wydajnościowy
01: Tryb oszczędzania energii

0-30 ℃

0
20

O
WiFi WIFI
ABOUT

Krok 3. Podłącz WiFi
Na termostacie

POŁĄCZENIE WiFi

Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj strzałkę w dół przez 8 sekund.

Krok 1. Pobierz aplikację. (1-1)

Podświetlenie będzie włączone, a ikona

*)

Przed pierwszym użyciem termostatu WiFi należy skonfigurować
sygnał i ustawienia WiFi za pomocą smartfona tabletu.
Pozwoli to na komunikację między podłączonymi urządzeniami.

Następnie wróć na stronę główną aplikacji
Naciśnij + w prawym górnym rogu strony (3-1), aby dodać urządzenie.
Kliknij Potwierdź, że wskaźnik szybko miga (3-2), a następnie wybierz
swoją sieć i wróć do aplikacji, aby wprowadzić hasło routera
bezprzewodowego (3-3) i potwierdź. Aplikacja połączy się automatycznie
(3-4). Zwykle może to zająć do 5–90 sekund.
Nazwę pokoju można edytować po podłączeniu urządzenia (4-4).
oe

Pree

1.Open WLANSettings

-+

na dni robocze (poniedziałek - piątek), a następnie dostosować czas i temperaturę

do preferowanego harmonogramu.
* Możesz ustawić 6 okresów (5-3).

¥ Smartlife-XXxx

My SmartThermostat

#@

Poweronthe device and confirm

1-3 Android

How to make indicator slowly blink
eT eesa

Krok 2. Zarejestruj swoje konto

4-1

NeloMPLA [ei -}

< Settings

How to make indicator rapidly blink

a

Devices

A

Google Home, Tmall Genie lub IFTTT, a następnie zobaczysz kroki operacji.

Profile

Create your Own Scene

4-2

eotm)

Wi-Fi

3-1

3-2

SmartLife-CE4A
Unsecured
Network

5-1

oe
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FAST_A8A88
PHICOMM_76BF19

ae

TP-LINK_DD2F

Connecting Now

=~
TPGuest_f19

9%

My Smart Thermostat
Wi-FicTP-LINK_DD2F Change Network

Makesure your phoneand device
are as closeto yourrouter aspossible

My SmartThermostat

4

aer@
Share with Family

4-3

4-4

20°C >

08:00

15°C >

11:30

15°C >

13:30

15°C >

17:00

22°C >

22:00

15°C >

06:00

20°C >

08:00

20°C >

Qa Google Home

‘Support 1 Devices

Register

2-2

Verification codeis sent to your phone:
86-17359878306

China +86 >

svas0e7e004

Verification Code
Please Input Password

Lose

3-4

To jest tryb EZ, który zapewnia szybkie połączenie sieciowe między
aplikacją a urządzeniem. Jeśli router go nie obsługuje lub sygnał WiFi
jest słaby lub nie możesz połączyć się w trybie EZ, naciśnij Tryb AP
w prawym górnym rogu w 3-2.

Ceca

Region

3-3

(56)

Jeśli poprawnie podłączyłeś termostat, zignoruj ustawienie AP, jak poniżej.

eo

Po pomyślnym utworzeniu pokoju zostanie on wyświetlony na głównym
ekranie (5-1). Okrągły przycisk służy do włączania/wyłączania pokoju.
Kliknij linię, aby rozpocząć programowanie termostatu.

Jak używać inteligentną scenę?
Dostosuj sceny do własnych potrzeb. Na przykład ustaw w domu
automatyczne włączanie termostatu po powrocie do domu (7-2).
Naciśnij przycisk +, aby przejść do ustawień.

Przycisk blokady/odblokowania. Jeśli przycisk jest zielony, ekran jest „Zablokowany”,

Basic information of the equipment

jeśli przycisk jest szary, ekran jest „Odblokowany”.

Modify Device Name’

na poziomie 20 stopni. Tej temperatury nie można zmienić ani dostosować.

‘Supported Third-party Control

Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj strzałkę w dół przez 8 sekund.

Przycisk trybu ręcznego. W tym trybie ogrzewanie można ustawić ręcznie
(nie używa zaprogramowanych ustawień).

O Googitone
%
amajonecho——_

︽

2-3

2-4

Przycisk trybu programowania. Gdy pojawi się ten przycisk, termostat jest w trybie
programu i będzie postępować zgodnie z wcześniej ustawionym harmonogramem ogrzewania.

W trybie ręcznym naciśnij przycisk

, aby wybrać tryb

i odwrotnie.

5-3

@ weare all child
QZ 26-1875928850

My SmartThermostat >

* Przesuń żółty przycisk do tyłu lub do przodu, aby ręcznie ustawić temperaturę,
temperatura pojawi się na środku strony.

Se)

&%Scenes

>

“Device Sharing

>

© Message Center

>

© Integration

>

Scan QR Code

Device Sharing

Krok 2: Dodaj zadanie. Naciśnij +, aby wybrać urządzenie (zasilanie,
ustawienia temperatury, tryb blokady), a następnie Zapisz.
Jeśli chcesz usunąć scenę, możesz nacisnąć Usuń na końcu.
UWAGA: Dźwięk w pomieszczeniu można włączyć/wyłączyć

NAPRAWA PROBLEMÓW

5

Problemy

Check Now >

Other

jakość powietrza, wschód/zachód Słońca, urządzenie)

w PROFILE-USTAWIENIA-DŹWIĘK. Dźwięk jest dopasowany do domyślnego systemu.

rs

Następnie wróć na stronę główną aplikacji
Kliknij Potwierdź, że wskaźnik powoli miga (4-1), a następnie wybierz swoją
sieć i wróć do aplikacji, aby wprowadzić hasło routera bezprzewodowego
(3-3) i potwierdź. Aplikacja przejdzie na stronę 4-2.

5-4

rc
Sd

Na termostacie
Podświetlenie będzie włączone, a ikona
będzie migać raz na sekundę.
Ponownie przytrzymaj strzałkę przez osiem (8) sekund.
Ikona
będzie migać raz na 3 sekundy.

a następnie kliknij Zapisz. (Warunki: temperatura, wilgotność, pogoda, PM2.5,

Naciśnij przycisk menu w czerwonym kółku (5-2), a następnie kliknij
Utwórz grupę (6-1). Wybierz wszystkie żądane pokoje i potwierdź.

CheckThe Network

7-2

7-1

Jak utworzyć grupę?

Przycisk włączania/wyłączania, naciśnij, włącz by włączyć urządzenie,
naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

Przycisk trybu ekonomicznego. W tym trybie temperatura będzie utrzymywana

Show

Krok 1: Możesz ustawić warunek dla zadania, taki jak temperatura poniżej 20 stopni,

op

PROGRAMOWANIE TERMOSTATU

eC Good Night

Use Now >

g

Confirm

06:00

QO eve nme

show

e@ Good Morning

My SmartThermostat

ae@

azr@

Support 1 Devices

5-2

Succesfully Added 1 Device(s)

ChinaNet-Z56Z

6 Back home

Use Now >

pe

Confirmindicatorrapidly blink

a

Scenes

Enter Wi-Fi Password

Sc

Na tej stronie udostępniania możesz zobaczyć konta,
którym udostępniłeś urządzenie.
Nie musisz nic robić, jeśli jesteś tym udostępnionym.
Możesz dodać tyle pokoi, ile chcesz.

amazon
echo
——)
G@Beca Smart atl 4G 16:09

CHOOSEA NETWORK

2-1

Wybierz Udostępnianie urządzenia, a następnie dodaj konto, któremu chcesz udostępnić urządzenie.

SSLo)

Poweronthe device and confirm
that indicatorlight rapidly blinks

Allow

Sposób 1: Wspomniany powyżej.
Sposób 2: Kliknij swój profil w prawym dolnym rogu strony głównej (6-2).

Connect Now

w Google Play i pobierz. Alternatywnie zeskanuj odpowiedni kod QR (1-3).

Otwórz My SmartThermostat, otrzymasz powiadomienie (2-1).
Kliknij Zezwól, aby przejść na stronę rejestracji (2-2).
Naciśnij zarejestruj się i wprowadź numer telefonu lub e-mail (2-3).
Następnie otrzymasz kod weryfikacyjny. Wprowadź hasło i potwierdź (2-4),
aby zakończyć rejestrację. Jeśli masz konto, zaloguj się.

nazwę urządzenia, udostępniać urządzenie, uzyskiwać informacje o urządzeniu.

Jak udostępnić urządzenie członkowi rodziny?

W swoim profilu kliknij Integracja. Naciśnij Użyj teraz > (7-1) dla Amazon Echo,

2.Backto the Appand continuet...

w sklepie Apple Store i pobierz. Alternatywnie zeskanuj odpowiedni kod QR (1-2).

Uwaga

Jak podłączyć urządzenie do Amazon Echo lub Google Home?

My SmartThermostat

My SmartThermostat >

that indicatorlight slowly blinks

W przypadku urządzeń z systemem Android wyszukaj My SmartThermostat

Don't Allow

Oprócz tworzenia grupy, na tej stronie menu możesz także modyfikować

* Po ustawieniu harmonogramu kliknij ZAPISZ. Aplikacja wyśle program
do termostatu potwierdzi, że harmonogram został zapisany.

Connectphoneto device's wifi...

W przypadku urządzeń z systemem iOS wyszukaj My SmartThermostat

Notifications mayinclude alerts,
sounds, and icon badges. These can
be configured in Settings.

* W trybie programowym kliknij ustawienia harmonogramu (na dole strony),
aby przejść do strony harmonogramu (5-2), gdzie możesz po prostu kliknąć

* Kliknij na weekend (sobota - niedziela) i powtórz powyższe czyności.

No Device

“My SmartThermostat” would like
to send you notifications

Ten, kto tworzy tę grupę, może jednocześnie kontrolować wszystkie pokoje.

BE PPP DE

1-2 IOS

Po kilku sekundach pojawi się aktualna temperatura pomieszczenia.

OS SE

My Smart Thermostat

1-1

będzie migać raz na
persekundę.
sec..

Naciśnij Połącz teraz, aby wybrać sygnał Wi-Fi Smartlife-XXXX
termostatu (4-3).
Wróć do swojej aplikacji i kliknij Połącz teraz, a aplikacja połączy się
automatycznie (3-4).
Zwykle może to zająć do 5–90 sekund.
Nazwę pokoju można edytować po podłączeniu urządzenia (4-4).

>
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Czynności

1

Urządzenie jest włączone,
ale ekran się nie wyświetla

* Sprawdź zaciski pomiędzy panelem LCD

2

Wyświetlacz działa bez sygnału

* Użyj nowy panel LCD lub nowy zasilacz,
aby zastąpić stary

3

Temperatura pokojowa niewiele się * Wykonaj kalibrację podwyższając temperaturę
różni od aktualnej

a skrzynką

o 1 stopień

SERWIS
Na Twój termostat udzielana jest 24-miesięczna gwarancja od daty zakupu.

Feedback

6-1

Serwis poza okresem gwarancyjnym może wiązać się z opłatami.

6-2

Więcej szczegółów prosimy o bezpośredni kontakt.

