
Termostat
Instrukcja użytkowania
Zaświadczenie jakości

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Śruby
Czujnik podłogowy (2,5m)
(czujnik podłogowy jest opcjonalny)

2 szt.
1 szt.

 

DO OGRZEWANIA WODNEGO/ BOJLERÓW
OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

002FB: pełny czarny 002BW: czarny i biały
002FW: pełny biały 002WB: biały i czarny

Kolory termostatów:

Zawartość opakowania:

GA: Ogrzewanie wodne, 5A
GB: Elektryczne ogrzewanie podłogowe, 16A
GC: Bojlery wodne, gazowe, suchy kontakt, 5A
L: Podświetlenie
P: Tygodniowe programowanie
W: Wifi
N: Łączenie Modbus
B: Łączenie BACnet
S2:  Oba czujniki: wewnętrzny oraz zewnętrzny podłogowy czujnik
Przykład: BHT-002 GCLP

Oznaczenie modeli:

O termostatach:

Termostat WiFi
BHT-002
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termostat zapewni jednolite i komfortowe sterowanie temperaturą w 
każdym pomieszczeniu. Łączymy technologię, rzemiosło, i najwyższą 
jakość materiałów, aby zapewnić bezpieczny i niezawodny, a jednocze-
śnie nowoczesny produkt.

Przeczytaj proszę tę instrukcję instalacji i programowania, aby  poprawnie 
obsługiwać termostat. Upewnij się także, że termostat zostanie zainstalo-
wany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę oraz zgodnie z lokalny-
mi regulacjami.

Seria termostatów BHT-002 została stworzona do sterowania 
elektrycznego ogrzewania podłogowego, ogrzewania wodnego oraz 
systemów bojlerów wodnych i gazowych. Produkty te są zaprojektowane 
do użytku w pomieszczeniach handlowych, przemysłowych, prywatnych 
oraz domowych.

Cechy

Wymiary

Dane techniczne

Wygląd:

Moc zasilania:
Bieżące obciążenie:
  
Czujnik: 
Dokładność:
Zakres ustawienia temperatury:
Zakres wyświetlanej temperatury:
Temperatura otoczenia:
Wilgotność otoczenia:
Temperatura przechowywania:
Pobór mocy:
Błąd synchronizacji:
Materiał obudowy:
Opakowanie instalacyjne:
Przewody do terminali:
Klasa ochrony:
Przyciski:
 

95-240V AC, 50-60Hz
5A (ogrzewanie wodne/ bojler wodny/ bojler gazowy)

16A (ogrzewanie elektryczne)

NTC
+- 0,5° C

5-35° C
5-99°C

0-45° C
5-95% RH (bez kondensacji)

-5 - 45° C
<1,5W
 < 1%

PC+ ABS (środek zmniejszający palność)
86 x 86 mm2 lub 60mm – opakowanie okrągłe

przewód 2 x 1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm2
IP20

Przyciski dotykowe pojemnościowe
 

86.0

86
.0

13.2 24.4

50.1

50
.1

60.0±3.0

Przód

Tył

Bok

Jednostka: mm

1. Wygodna obsługa tworzy wygodne życie.
2. Opcje czarnej i białej obudowy.
3. Modny design pasuje do każdego wystroju.
4. Ekran z wyświetlaczem dotykowym z podświetleniem jest wygodny do 
czytania, także w ciemnym pomieszczeniu.
5. Jasne przyciski przypominają o istnieniu świata.
6. Łatwy widok interfejsu mógłby być obsługiwany przez dziecko.
Funkcjonalność:
1. Funkcje są dostępne poprzez m.in. Modbus, WIFI, itp.
2. Dokładność do 0,5°C utrzymuje temperaturę na poziomie, jaki ustawisz.
3. Urządzenie utrzymuje w pamięci dane, kiedy jest wyłączone.
4. 5+2 sześć programowalnych okresów zwiększa komfort i oszczędność.
5. Stworzenie grupy termostatów umożliwia scentralizowane sterowanie.
6. Integracja z Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFFTTT.
7. Wszystkie ustawienia językowe synchronizują strefę czasową, adres oraz 
język.
8. Nie ma limitu w dodawaniu pomieszczeń oraz wsparcie w ramach Smart 
Scene.

GA jest dla ogrzewania wodnego
GB jest dla ogrzewania elektrycznego;

GC jest dla bojlerów wodnych/gazowych;
NTC i Modbus są opcjonalne.

Przed okablowaniem i instalacją…

Okablowanie

Instalacja
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1. Przeczytaj tę instrukcję uważnie. Nieprzestrzeganie jej może skutkować 
zniszczeniem produktu lub spowodować niebezpieczną sytuację. 
2. Sprawdź wskaźniki podane w instrukcji oraz na produkcie, aby upewnić 
się, że produkt jest odpowiedni dla twojego zastosowania.
3. Instalator musi być przeszkolonym, doświadczonym technikiem 
serwisowym.
4. Po zakończeniu instalacji, należy sprawdzić działanie produktu, jak 
podano w niniejszej instrukcji.

Termostat jest odpowiedni dla instalacji w standardzie 86mm pattress box lub 
europejskiego 60mm pattress box.
Krok 1. Wyłącz zasilanie. Patrz rys.1.
Krok 2. Zdejmij tabliczkę montażową poprzez obracanie częścią LCD Patrz 
rys.2.

Krok 3. Podłącz zasilanie, załaduj do odpowiednich terminali. (porównaj 
szczegóły w „Okablowanie termostatu” oraz Rys.3).
Krok 4. Zamontuj tabliczkę montażową do ściany przy użyciu śrub w boxie. 
Patrz rys.4.

Krok5. Przymocuj obudowę termostatu i tabliczkę montażową poprzez 
obracanie. Patrz rys.5.
Krok6. Instalacja zakońćzona. Patrz rys. 6

Uwaga
Ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia produktu. Może 
spowodować porażenie prądem osób lub spowodować zwarcie 
urządzenia. Odłącz źródło zasilania przed instalacją.

Szybkie odniesienie do ekranu głównego

Obsługa
Podczas włączonego termostatu
1.Zasilanie włączone/wyłączone:  Wciśnij     , aby włączyć lub wyłączyć 
termostat.
2.Ręczny/Programowalny: Dotknij      (tryb), aby zmienić pomiędzy trybem 
ręcznym a trybem programowania. W trybie ręcznym, pojawi się symbol     
w dolnej części ekranu. W trybie programowalnym,      ikona okresu pojawi 
się po lewej stronie ekranu.
3. Ustawienia temperatury: W trybie programowalnym, ustawiasz tempera-
turę, czas nie może być ustawiany. Jeśli użytkownik chce wprowadzić 
zmianę, należy wybrać tryb manualny lub tryb programowalny. W trybie 
manualnym, przyciskaj           , aby ustawić potrzebną temperaturę.
4. Regulowanie/ Ustawianie zegara: Dotknij ikonę     , aby ustawić minuty, 
godzinę oraz dzień tygodnia (1 = poniedziałek, 2 = wtorek, itd.), używając 
strzałki          . Przyciśnij ikonę      jeszcze raz, aby potwierdzić i wyjść.
5. Blokowanie termostatu: Przyciśnij i przytrzymaj          przez 5 sekund, aby 
zablokować/ odblokować termostat. W typie 3 wysokiej opcji, możesz wybrać 
pełną blokadę lub blokadę połowiczną.
6. Regulowanie/ Ustawianie Harmonogramu Programów: Kiedy jest 
ustawione połączenie Wi-Fi, termostat automatycznie przyjmie harmonogram 
programów ustawiony za pomocą aplikacji na twoim urządzeniu (porównaj 
poniżej szczegółowe instrukcje). Aby ustawić harmonogram programów dla 
transformatora (nie przy pomocy smartfona/ tableta) należy postępować 
zgodnie z poniższą instrukcją:

Dotknij       , aby zmienić tryb pomiędzy ręcznym a trybem programowania. W 
trybie ręcznym pojawi się       w dolnej części ekranu. W trybie programowa-
nia, dotknij i przytrzymaj ikonę     do czasu aż pojawią się ustawienia 
harmonogramu dni tygodnia (1 2 3 4 5 pojawią się po lewej stronie ekranu). 
Użyj strzałek         aby ustawić czas. Wciśnij ikonę     i użyj strzałek          aby 
ustawić czas (pierwszy okres). Wciśnij ikonę      ponownie i użyj strzałek          , 
aby ustawić temperaturę. Wciśnij ikonę      i użyj strzałek       , aby ustawić 
czas i temperaturę (drugi okres).
Powtórz ten proces dla okresów 3, 4, 5 i 6. Wciśnij ikonę       jeszcze raz, aby 
wejść w ustawienia harmonogramu dla soboty (6 pojawi się po lewej stronie 
ekranu).
Powtórz powyższy proces, aby ustawić okres i temperaturę dla harmonogra-
mu niedzieli.
Wciśnij ponownie ikonę         , aby potwierdzić i wyjść z ustawień.
   

Pamiętaj: Ustawianie harmonogramu programów na termostacie 
jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma połączenia WiFi pomiędzy 

termostatem a smartfonem/tabletem.

Ogrzewanie włączone

Blokada

Tydzień

Okres

Czas

Synchronizacja
włączona/wyłączona

Sieć

Temperatura podłogowa

Ustawienia temperatury
Oszczędzanie energii

Programowalny

Ręczny

Tryb Zegar Moc W górę W dół

Ustawienia domyśle dla harmonogramu programowania

Okres 5
Okres 6

Okres 3
Okres 4

Okres 2
Okres 1 06:00

08:00
11:30
13:30
17:00
22:00

20⁰ C
15⁰ C

15⁰ C
15⁰ C

22⁰ C
15⁰ C

06:00
08:00
11:30
13:30
17:00
22:00

20⁰ C
20⁰ C

20⁰ C
20⁰ C

20⁰ C
15⁰ C

06:00
08:00
11:30
13:30
17:00
22:00

20⁰ C
20⁰ C

20⁰ C
20⁰ C

20⁰ C
15⁰ C

Połączenie WiFI
Przed pierwszym użyciem termostatu WiFi, należy skonfigurować sygnał 
WiFi i ustawienia z twoim smartfonem lub tabletem. Umożliwi to komunika-
cję pomiędzy twoimi połączonymi urządzeniami.
Krok 1 Pobierz aplikację(rys.1-1)

Osobny harmonogram może być ustawiony dla dni roboczych (poniedziałek 
- piątek) oraz dni weekendu (sobota i niedziela).
7. Sprawdzanie temperatury czujnika podłogowego
Przyciśnij i przytrzymaj      strzałki w dół na 5 sekund, aby wyświetlić 
temperaturę czujnika podłogowego.
8. Powrót do ustawień fabrycznych
Wciśnij Przywracanie Ustawień Producenta, możesz w ten sposób 
zresetować termostat.
Krok: Otwórz aplikację – wejdź do twojego pokoju – kliknij menu w górnym 
prawym rogu – przesuń do końca – wciśnij Przywracanie Ustawień 
Producenta.
9. Ustawienia funkcji i opcji
Podczas wyłączonego termostatu
Kiedy zasilanie jest wyłączone, wciśnij i przytrzymaj         oraz       w tym 
samym czasie przez 5 sekund, aby wejść w system funkcji. Następnie wciśnij             
,         aby przewinąć dostępne funkcje i używaj            strzałek, aby zmienić 
dostępne    opcje. Wszystkie ustawienia zatwierdzają się automatycznie.

Wyświetlanie
czasu

CZAS TEMPERATURA CZAS TEMPERATURA CZAS TEMPERATURA

Dni robocze (pon –pt)
(1 2 3 4 5 pojawia się na ekranie)

Weekend (sobota) 
(6 pojawia się na ekranie)

Weekend (niedziela) 
(6 pojawia się na ekranie)

KOD FUNKCJE USTAWIENIA I OPCJE DOMYŚLNE
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5 05
6 35

7 00

008
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Wyrównanie 
temperatury

-7 do+7 st C
(dla wewnętrznego czujnika)

00: Wszystkie przyciski są zablokowane poza przyciskiem zasilania
01: Wszystkie przyciski są zablokowane

00: Wyświetlanie zarówno ust. temperatura, jak i temp. pokojowa
01: Wyświetla się jedynie ustawiona temperatura

00: Tryb bez oszczędzania energii
01: Tryb oszczędzania energii

In: Czujnik wewnętrzny (aby sterować lub ograniczyć temperaturę)
Ex: Czujnik zewnętrzny (aby sterować lub ograniczyć temperaturę)

Ou: Tylko zewnętrzny czujnik
AL.: Wewnętrzny/ zewnętrzny czujnik (Wewnętrzny czujnik, aby 

sterować temperaturą, zewnętrzny czujnik, aby ograniczyć 
temperaturę)

1~5⁰ C

5-15⁰ C

15-45⁰ C

0-10⁰ C

25-70⁰ C

0-30⁰ C

Temperatura martwej 
strefy

Przycisk blokowania

Tryb wyświetlania

Typy czujników

Ustawienie ochrony 
przed niską temperaturą

Ustawienie ochrony przed 
wysoką temperaturą

Tryb ekonomiczny

Temp. ekonomiczna

Ust. min. temperatury

Ust. max. temperatury

O WIFI



PROGRAMOWANIE TERMOSTATU

JAK STWORZYĆ GRUPĘ?

My SmartThermostat Nicole

Nicole

 
 

Dla urządzeń IOS, wyszukaj aplikację „Smart Life” w Apple Store i pobierz ją. 
Alternatywnie, zeskanuj odpowiedni kod QR powyżej (rys, 1-2).
Dla urządzeń Android, wyszukaj aplikację „Smart Life” w Google Play i 
pobierz ją. Alternatywnie, zeskanuj odpowiedni kod QR(rys, 1-3).

Krok 2 Zarejestruj twoje konto
Otwórz „Smart Life”, następnie otrzymasz powiadomienie (rys. 2-1). Kliknij 
Zezwól, aby wejść na stronę rejestracji (rys. 2-2). Wciśnij Zarejestruj i wpisz 
swój numer telefonu lub email (rys.2-3), wówczas otrzymasz kod weryfikacji. 
Wprowadź swoje hasło i zatwierdź je (rys. 2-4), aby uzupełnić rejestrację. 
Jeśli masz już konto, zaloguj się.

Krok 3 Połącz się z sygnałem WiFI
W termostacie
Przy wyłączonym zasilaniu, przyciśnij i przytrzymaj x strzałki w dół przez 8 
sekund. Podświetlenie będzie włączone, a ikona x mignie raz przez sekundę.

Następnie wróć na stronę domową aplikacji
Wciśnij „+” w górnym prawym rogu strony (porównaj Rys.3-1-1), aby dodać 
twoje urządzenie. Kliknij przycisk Potwierdzenia, że wskaźnik szybko miga 
(Rys. 3-2). Następnie wybierz swoją sieć i wróć do aplikacji, aby podać hasło 
twojego bezprzewodowego routera (Rys 3-3), a następnie potwierdź je. 
Aplikacja połączy się automatycznie (rys. 3-4). Może zająć to od 5 do 90 
sekund, aby zakończyć. Nazwa twojego pomieszczenia może zostać 
zmieniona, kiedy urządzenie jest połączone (rys. 4-4).

To jest tryb EZ, który zapewnia szybkie połączenie sieciowe pomiędzy 
aplikacją, a urządzeniem. Jeśli twój router nie obsługuje tego trybu, twój 
sygnał WiFi jest zbyt słaby lub nie możesz się połączyć przez tryb EZ, wciśnij 
Tryb AP w prawym górnym rogu (rys. 3-2).

Jeśli udało się poprawnie połączyć z termostatem, proszę zignorować 
ustawienia trybu AP opisane poniżej.

W termostacie
Przy wyłączonym zasilaniu, przyciśnij i przytrzymaj x strzałki w dół przez 8 
sekund. Podświetlenie będzie włączone, a ikona x mignie raz przez sekundę. 
Przyciśnij i przytrzymaj x strzałki w dół przez 8 sekund ponownie. Ikona x 
mignie raz co 3 sekundy.

Następnie wróć na stronę domową aplikacji
Kliknij przycisk Potwierdzenia, że wskaźnik wolno miga (Rys. 4-1). Następnie 
wybierz swoją sieć i wróć do aplikacji, aby podać hasło twojego bezprzewo-
dowego routera (Rys 3-3), a następnie potwierdź je. Aplikacja przejdzie na 
stronę pokazaną na Rys. 4-2.

Wciśnij Połącz teraz, aby wybrać sygnał WiFi  twojego termostatu Smartlife-
-XXXX (rys. 4-3). Wróć do aplikacji i kliknij Połącz teraz, a aplikacja połączy 
się automatycznie (rys. 3-4). Może zająć to od 5 do 90 sekund, aby 
zakończyć. Nazwa twojego pomieszczenia może zostać zmieniona, kiedy 
urządzenie jest połączone (rys. 4-4). 

*Przewiń żółty przycisk do przodu i wstecz, aby dostosować ręcznie tempera-
turę. Temperatura będzie widoczna w centrum strony. Po kilku sekundach 
bieżąca temperatura pokojowa pojawi się na ekranie. 
* Będąc w trybie programowania, kliknij na Ustawienia harmonogramu (w 
dole strony), aby przenieść się na stronę harmonogramu (porównaj rys. 5-2), 
gdzie możesz klikając na dni robocze (poniedziałek – piątek), a następnie na 
czas /temperaturę ustawić twój preferowany harmonogram.
*Możesz ustawić 6 okresów ogrzewania –czas i temperatura (rys. 5-3).
* Powtórz powyższe kroki, po kliknięciu w weekend (sobota – niedziela) w 
ustawieniach na górze strony.
*Kiedy harmonogram będzie ustawiony, kliknij Zapisz, a aplikacja wyśle 
program do termostatu, a zatwierdzony harmonogram zostanie zapisany. 

Kiedy twój pokój jest już stworzony w aplikacji, będzie wyświetlany na ekranie 
głównym (rys. 5-1). Okrągły przycisk włącza lub wyłącza termostat w pokoju. 
Kliknij na linię, aby zacząć programować termostat. 

Przycisk włączenia/ wyłączenia zasilania. Wciśnij go, aby włączyć 
urządzenie, wciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie

Przycisk blokowania/ odblokowania. Jeśli przycisk jest zielony, ekran jest 
„Zablokowany”, jeśli przycisk jest szary, ekran jest „Odblokowany”.

Przycisk ekonomiczny. W tym trybie temperatura będzie utrzymywana na 
poziomie 20st C. Temperatura ta nie może zostać zmieniona, ani wyregu-
lowana.
Przycisk ręczny. W tym trybie ogrzewanie może być ustawiane ręcznie 
(np. Nie używając ustawień sprzed programowania).

Przycisk programowania. Jeśli ten przycisk jest widoczny, termostat jest 
w trybie programowania i będzie działał zgodnie z ustawionym wcześniej 
harmonogramem ogrzewania. Kiedy ustawiony jest tryb Ręczny, wciśnij 
przycisk       , aby wybrać tryb programowania i odwrotnie.

Uwaga!
Na stronie menu, poza stworzeniem grupy, możesz także modyfiko-

wać nazwę twojego urządzenia, dzielić urządzenie, pobrać 
informacje o twoim urządzeniu. 

Rys 2-1

Rys 2-3 Rys 2-4

Rys 3-1-1 Rys 3-1-2 Rys 3-1-3

Rys 3-3 Rys 3-4

Rys 4-1 Rys 4-2 Rys 5-1 Rys 5-2

Rys 5-3 Rys 5-4

Rys 6-1 Rys 6-2

Rys 4-3 Rys 4-4

Rys 3-2

Przyciśnij przycisk menu (zaznaczony w czerwonym kółku na rys. 5-2), 
następnie kliknij Stwórz grupę (rys.6-1). Wybierz pokoje, które mają być w 
grupie i zatwierdź. Stworzenie grupy pozwala na sterowanie temperaturą 
wszystkich pomieszczeń w tym samym czasie.

Postępowanie w prostych wyjątkach:

Jak dzielić urządzenie z członkami twojej rodziny?
Sposób 1: Wspomniany wyżej.
Sposób 2: Kliknij na twój profil prawym przyciskiem na stronie głównej (rys. 
6-2). Wybierz Dzielenie urządzeń, a następnie dodaj konto osoby, z którą 
chcesz dzielić.
Możesz zobaczyć współdzielone konto, które wysłałaś oraz urządzenie, które 
dzielisz na tej współdzielonej stronie.
Jeśli jesteś osobą, z którą podzielono się urządzeniem, nie musisz nic robić.
Możesz dodać tak dużo osób, jak pokoi.

Jak podłączyć twoje urządzenie do Amazon Echo lub Google Home?
Na twoim profilu, kliknij Integracja z używaną stroną. Wciśnij Użyj teraz > 
(rys.7-1), aby wybrać Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie lub IFTTT, a 
następnie zobaczysz kolejne kroki działania.

Co to jest Smart Scene i jak tego użyć?
Dostosuj twoje osobiste ustawienia, aby pasowały do twoich potrzeb. Na 
przykład, ustaw automatyczne włączanie termostatu, kiedy wracasz do domu 
( rys. 7-2).  Przyciśnij przycisk ”+” w ustawieniach. 

Krok 1: Możesz ustawić warunek dla zadań, jak np. temperatura poniżej 
20°C, następnie kliknij Zapisz (Warunki: temperatura, wilgotność, pogoda, 
PM2.5, jakość powietrza, wschód/zachód słońca, urządzenie).

Krok 2: Dodaj zadanie. Przyciśnij „+”, aby wybrać urządzenie, na którym ma 
być wykonane zdanie (zasilanie, ustawianie temperatury, tryb blokady), a 
następnie zapisz. Jeśli chcesz usunąć te ustawienia, możesz wcisnąć usuń 
na końcu.

Uwaga!
Dźwięk pokoju może być włączony/wyłączony poprzez ścieżkę 

działania:  Profil –Ustawienia- Dźwięk. Dźwięk jest dopasowany do 
ustawień domyślnych twojego systemu.

Rys 7-1

NR. Zjawisko Postępowanie

1

2

3

Zasilanie jest włączone, ale nie 
ma wyświetlenia.

Sprawdź czy terminale pomiędzy panelem LCD 
oraz pudełkiem jednostki mocy są poluzowane.

Bez wyjścia, ale wyświetlacz 
działa.

Wymień na nowy panel LCD lub skrzynkę 
zasilającą.

Temperatura pokojowa różni się 
trochę od rzeczywistej.

Wykonaj kalibrację temperatury dla pozycji 
1 – wysokiej opcji.
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