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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Inteligentny regulator temperatury ogrzewania Serii AC605H-WiFi z funkcją programowania tygodniowego 

umożliwia ustawienie sześciu okresów czasowych i odpowiedniej temperatury na każdy dzień. Urządzenie 

obsługiwane jest ręcznie lub za pomocą trybu tymczasowej kontroli. Dzięki unikalnej funkcji sterowania 

dalekiego zasięgu, prostej obsłudze, oszczędności energii i ochronie środowiska termostat umożliwia 

kontrolę elektrycznych urządzeń grzewczych oraz systemu ogrzewania wodnego z zaworem elektrycznym  

 

1. Parametry: 

Napięcie：220-240V AC，50/60HZ Temp. domyślna. Ostępy: 10C (0,5-100C   możliwość regulacji) 

Zużycie prądu：<1W Zakres kontroli：50C ~450C (35-950C  możliwość regulacji) 

Ustawienia graniczne：20~600C Dokładność：±10C 

Prąd elektryczny：Imax16A Czujnik：NTC 

Temperatura otoczenia: -5 - 50℃ Stopień ochrony: IP20 

 

2. Wyświetlacz 

 

 

Dzień tygodnia 

Ustawienia temperatury 

Zegar 

Wskaźnik Wifi 

Blokada 

Temperatura pomieszczenia 

Wskaźnik ogrzewania 

Tryb programowania 

Tryb ręczny 



 
3. Funkcje 

 Tryb ręczny: Ręczne sterowanie urządzeniem. 

 Tryb programowania: sterowanie automatyczne poprzez ustawienie czasu i temperatury (sześć 
 okresów czasowych i powiązanych temperatur), patrz niżej: 

  Wyświetlanie jednoczesne: Aby uruchomić tryb sterowania temperaturą, naciśnij  lub ,
 urządzenie wyjdzie z trybu czasowej kontroli i przejdzie do sterowania w trybie ręcznym, który 
 również automatycznie powróci do trybu programowania po zakończeniu danego okresu. 

 Blokada: Naciśnij jednocześnie przycisk oraz   i  przytrzymaj przez 5 sekund –  spowoduje 
 to blokadę urządzenia. Jednoczesne naciskanie tych dwóch przycisków przez kolejne 5 sekund 
 odblokuje urządzenie. 

 Ogrzewanie: wskazuje, że w tym momencie uruchomione jest ogrzewanie. 

 Ochrona przed zamarzaniem (szczegóły w pkt. 5 Ustawienia zaawansowane): uruchamia funkcję 
 zapobiegania zamarzaniu. 
 

4. Funkcje przycisków 

 Włącz lub wyłącz urządzenie, krótko naciskając przycisk ON/OFF. 

M Tryb: krótko naciśnij, aby wybrać tryb sterowania ręcznego lub programowania. 

 Zegar: krótko naciśnij, aby ustawić czas. Minuty→ godzina→ tydzień: aby przejść do kolejnego 
 parametru naciśnij , czcionka ustawianego parametru będzie migać;  naciśnij  lub   w celu 
 ustawienia czasu. 

 Przycisk zwiększający wartość parametru lub pozwalający wybrać tryb pracy. 

 Przycisk zwiększający wartość parametru lub pozwalający wybrać tryb pracy. 

Program tygodniowy: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij  oraz  przez pięć sekund, aby wejść do 
trybu programowania tygodniowego, a następnie naciśnij    lub   , aby zmienić datę, po czym naciśnij 
„M”, aby przejść do kolejnych ustawień, w sekwencjach przedstawionych poniżej: 

Czas (Okres 1) → Temperatura (Okres 1) od poniedziałku do piątku →…→ Czas (Okres 6) → Temperatura (Okres 6) niedziela 

Zapoznaj się z poniższą tabelą (jeden okres nie może obejmować przedziału czasowego, uwzględnionego 

w drugim okresie)    

 

 

Okresy Ikona 
poniedziałek - piątek Weekend (sobota) Weekend (niedziela) 

Godzina      Temperatura Godzina      Temperatura Godzina      Temperatura 

1  06:30 210C 06:30 210C 06:30 210C 

2   08:00 180C 08:00 180C 08:00 180C 

3  11:30 210C 11:30 210C 11:30 210C 

4  12:30 180C 12:30 180C 12:30 180C 

5  18:00 210C 18:00 210C 18:00 210C 

6  22:30 160C 22:30 160C 22:30 160C 

 

 

 



 
5. Ustawienia zaawansowane 

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij jednocześnie   oraz  i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść 

do ustawień zaawansowanych. Na ekranie wyświetlą się wszystkie powiązane numery i daty. Następnie 

naciśnij  lub , aby zmienić datę oraz M  , aby przejść do kolejnych ustawień. Po wprowadzeniu 

ustawień, wciśnij , aby zostały one zapamiętane. 

 

Kod Opcja 
Ustawienia 
domyślne Dane szczegółowe 

1Adj 
Kompensacja temp. 

pomieszczenia 
-2 -90C~+90C 

2Sen Typ czujnika In 

I n：czujnik wewnętrzny (do kontroli i utrzymania temperatury) 

OU：czujnik zewnętrzny (do kontroli i utrzymania temperatury 

AL：czujnik wewnętrzny / zewnętrzny (czujnik wewnętrzny do regulacji 

temperatury w pomieszczeniu, czujnik zewnętrzny do utrzymania 

temperatury) 

3Lit 
Ochrona przed wysoką 

temperaturą 
50.0 5~600C 

4dif Odstęp ustawień 1 1~50C 

5Ltp Ochrona przed niską temperaturą Off 
On：Funkcja włączona 

Off：Funkcja wyłączona 

6Hit 
Maksymalne ustawienie 

temperatury 
45 35~950C 

7OEN 
Funkcja wykrywania otwartego 

okna (OWD) 
OFF 

On：Funkcja włączona 

Off：Funkcja wyłączona 

8Otl Czas wykrywania w funkcji OWD  15 Zakres：2~30min 

9Otp 

Wybór spadku temperatury dla 

funkcji OWD (w ramach 

określonego czasu) 

2 Zakres：2~40C 

0Pdt 

Wybór pory dnia dla funkcji OWD 

(powrót do poprzedniego trybu 

pracy) 

30 Zakres：10~60min 

AFAC 
Przywracanie ustawień 

fabrycznych 
- 

Kiedy wyświetla się - , naciskaj „M” przez 5 sekund, do momentu pojawienia 

się znaku - - - oznaczającego, że ustawienia fabryczne zostały przywrócone. 

 

 

 

6. Instalacja termostatu 

Ten produkt pasuje do standardowej puszki ściennej 86 mm lub europejskiej okrągłej puszki 60 mm. 

 

1. Podłącz przewód zasilania oraz pozostałe przewodu 
do odpowiednich otworów. 

2. Przykręć płytkę do puszki w ścianie za pomocą 
śrubokręta. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Podłącz płytę LCD do płytki w ścianie. 4. MONTAŻ ZAKOŃCZONY 

 

 
 

 OSTRZEŻENIE: Zleć instalację tego produktu zgodnie ze schematem instalacji 
profesjonalnemu  technikowi. 

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. Odłącz zasilanie przed wykonaniem połączenia 
elektrycznego. Kontakt z elementami przewodzącymi napięcie może spowodować 

porażenie prądem oraz  poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

 

7. Schemat podłączenia 

 

 

H      (dla elektrycznego ogrzewania podłogowego)  

RH    (dla wodnego ogrzewania podłogowego bez czujnika zewnętrznego)     

GH    (dla kotła gazowego i wodnego ogrzewania podłogowego bez czujnika zewnętrznego)  

RH-NC (do wodnego ogrzewania podłogowego z czujnikiem zewnętrznym, ale tylko z zaworem 
normalnie zamkniętym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H RH GH RH-NC 



 
8. Podłączenie Wifi i zdalne sterowanie 

 

 

  

1. Zeskanuj telefonem powyższy 

kod QR lub wpisz w wyszukiwarce 
sklepu z aplikacjami hasło: „Smart 
Life” lub „Tuya Smart”. 

2. Po zakończeniu rejestracji konta, 

kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w 
prawym górnym rogu głównego 
interfejsu aplikacji, aby dodać 
urządzenie. 

3. Następnie kliknij “Termostat” w 
zakładce    „Małe urządzenia 
domowe” 

 

 

  

4. Długo przyciskaj przycisk M oraz

 na termostacie, aż pojawi się  ikona  
, po czym kliknij ikonę „Wskaźnik 

potwierdzenia szybko miga”. Wpisz 
hasło Wifi i kliknij „Dalej” i „Kontynuuj”, 
aby sparować urządzenia. 

5. Odczekaj kilka sekund, aż 

dodawanie urządzenia zakończy 

się sukcesem i kliknij 

„Zakończono” , aby przejść do 

głównego interfejsu urządzenia. 

 

6. Kliknij na inne ikony, aby 
wprowadzić inne ustawienia 
termostatu. 

 



 

   

7. Wybierz tryb. 8. Ustaw wybrany czas i 

temperaturę. 

 

9. Ustaw parametry 
zaawansowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 
Made in P.R.C.  
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.cronos.pl 

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China 

 

 


