
TERMOSTAT WiFi WK3O
INSTRUKCJA OBSŁUGI

2.Zeskanuj i zainstaluj poniższą aplikację Smart Life, a 
następnie załóż konto.

3. Podłącz termostat WiFi do gniazdka i przytrzymaj przycisk 
przez 5-10 sekund, DO MOMENTU, aż wskaźnik zacznie 
migać.
UWAGA: te same czynności należy wykonać po zmianie 
hotspotu Wi-Fi, zmianie hasła Wi-Fi lub zmianie telefonu 
komórkowego. 
4. Kliknij w aplikację Smart Life, aby przejść do głównego 
interfejsu. Wybierz nazwę pokoju i kliknij ikonę „Dodaj 
urządzenie” lub ikonę „O,+” w prawym górnym rogu ekranu.  
Pojawi się wyskakujące okno, jak pokazano na obrazku.

5. Kliknij „Przejdź, by dodać”.  Na następnej stronie 
kliknij “O,+” aby dodać urządzenie bluetooth. Pojawi się okno 
wprowadzania hasła WiFi.

6. Wpisz hasło WiFi, naciśnij „Potwierdź”. Aplikacja 
automatycznie poprowadzi cię do kolejnego kroku 
podłączania sieci bezprzewodowej. Odczekaj 20-30 
sekund. Po tym czasie urządzenie zostanie dodane 
automatycznie. W między czasie na termostacie zapali 
się czerwona dioda. Możesz nazwać to urządzenie np. 
„Panel grzewczy na podczerwień”.

Uwaga: Jeśli przekroczono limit czasu połączenia w 
kroku 6, odłącz termostat WiFi od gniazda zasilania 
na 10 sekund, a następnie powtórz kroki 3-6.

Dane techniczne pilota zdalnego sterowania 

Zasilanie:  
Maksymalna moc:  
Standard sieci bezprzewodowej:
Zakres częstotliwości:
Zabezpieczenie sieci: 
Typ kodowania: 
Pobór mocy w stanie czuwania: 
Wymiary:
Waga netto produktu:
Środowisko pracy: 

AC220-240V
3680W/16A

IEEE802.11b/g/n
2,412~2,484GHz

WEP/ WPA-PSK/ WPA2-PSK
WEP/TKIP/AES

<0,8W
110mm x 56mm x 78mm (dł.*sz.*wys.)

130g
temperatura -5 ~ 50 °C
wilgotność 10% - 95%

ŁĄCZENIA Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ WIFI

Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi

Ten termostat WIFI może być używany z różnymi 
rodzajami grzejników sterowanych telefonem 
komórkowym. Posiada on następujące funkcje:

OPIS PRODUKTU

● Pilot WiFi
● Regulacja temperatury
● Programowanie tygodniowe 
● Odliczanie 
● Kontrola grupy urządzeń
● Udostępnianie innym
   użytkownikom

Przycisk / Dioda LED
Czerwone światło:

urządzenie w trybie on-line
Niebieskie światło:

grzejnik pracuje

1. Podłącz telefon do sieci WiFi (2,4 GHz).

Nazwa urządzenia
Powrót
do głównego
interfejsu

Status
urządzenia

Włącz / Wyłącz Konwerter
°C / °F

Ustawienia
temperatury

Edytuj
urządzenie

Programator tygodniowy Odliczanie



8.          oznacza inne ustawienia termostatu, opis poniżej:

1) Nazwa urządzenia: edytuj nazwę termostatu.
2) Informacje o urządzeniu: informacje o wirtualnym ID 
urządzenia itp.
3) Udostępnij urządzenie: możesz współdzielić 
sterowanie tym termostatem z innymi numerami 
telefonów komórkowych / adresami e-mail, jeśli zostały 
zarejestrowane w aplikacji „Smart Life”.
4) Utwórz grupę: możesz zgrupować różne termostaty do 
wspólnego sterowania.
5) Często zadawane pytania i informacje zwrotne:  
wszelkie problemy należy zgłaszać dostawcy aplikacji.
6) Sprawdź status sieci: sprawdź stan połączenia Wi-Fi 
urządzenia.
7) Sprawdź aktualizacje: Pobierz najnowszą wersję 
oprogramowania.
8) Usuń urządzenie: usuń termostat ze swojej aplikacji.

7. Czujnik temperatury urządzenia znajduje się na dole 
wtyczki. Podłącz wtyczkę do gniazda ściennego w taki 
sposób, aby czujnik temperatury znajdował się w dolnej 
części. Nie zakrywaj termostatu ani nie stawiaj go w 
ciepłych miejscach. 
8. Maksymalna moc:
UK 3120W/13A, EU 3680W/16A
9. Nie używaj termostatu w mokrych miejscach ani w 
pobliżu bieżącej wody.
10. Jeśli przez dłuższy czas nie używasz termostatu, 
wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania.
 

1. Po pomyślnym podłączeniu termostatu główny 
interfejs aplikacji Smart Life wygląda tak, jak poniżej. 

2. Kliknij zielony przełącznik (w głównym interfejsie)    , 
aby włączyć lub wyłączyć zasilanie grzejnika. Kolor diody 
kontrolnej jest niebieski - niebieskie światło oznacza, że 
termostat został włączony. Możesz także nacisnąć 
przycisk termostatu, aby włączyć lub wyłączyć; kolor tej 
ikony w aplikacji  zmieni się odpowiednio. 
3. Kliknij nazwę urządzenia „panel grzewczy na 
podczerwień”, aby przejść do interfejsu termostatu.

4.       oznacza włączenie/wyłączenie zasilania. 
Ustawiona temperatura powinna być o co najmniej 0,5 ⁰C 
wyższa niż temperatura pokojowa, aby grzejnik 
pracował.  

5.        oznacza tryb programowania tygodniowego. W 
trybie tygodniowym możesz zaprogramować grzejnik tak, 
aby zmieniał działanie i żądaną temperaturę w ciągu 
tygodnia. Czasy włączania i wyłączania są oddzielnymi 
opcjami i należy je dodać osobno. Nie zapomnij włączyć 
przycisku ON trybu tygodniowego po zaprogramowaniu.

6.    to funkcja odliczania czasu do wyłączenia 
termostatu.

7.     oznacza konwersję wyświetlanej temperatury 
między ⁰F a ⁰C.
UWAGA: funkcje tryb tygodniowy, Timer i TEMP  można 
edytować tylko, gdy urządzenie jest włączone.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Termostat może zostać podłączony tylko do sieci 2,4 
GHz.
2. Czerwone światło oznacza, że termostat jest w trybie 
online, niebieskie światło oznacza, że grzejnik jest 
włączony.
3. Jeśli odłączysz termostat od zasilania 4 lub więcej razy 
w odstępach krótszych niż 5 sekund, wewnętrzne 
informacje o połączeniu WiFi zostaną wyczyszczone i 
konieczne będzie ponowne połączenie termostatu siecią 
bezprzewodową.
4. Odłączenie WiFi lub sieci spowoduje przełączenie 
termostatu w tryb offline i wyłączenie grzejnika.
5. Niebieska dioda LED termostatu może nie zapalić się 
po pierwszym zakończeniu połączenia z WiFi. W takim 
wypadku należy poczekać kilka sekund, aż urządzenie 
wyszuka sieć i połączy się z nią.
6. Ustawiona temperatura powinna być o co najmniej 0,5 
⁰C wyższa niż temperatura pokojowa, aby grzejnik 
pracował.

WAŻNE INFORMACJE

Importer: 
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Producent:
Shenzhen Kingwise Technology Co., 

Ltd.  
Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 

Industrial Zone, Jihua Rd, Long 
Gang ,Shenzhen City,China 

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Ten termostat WIFI może być używany z różnymi 
rodzajami grzejników sterowanych telefonem 
komórkowym. Posiada on następujące funkcje:


