
Nyomja meg az        ikont a perc, óra és nap beállításához. Használja a
         gombokat.Nyomja meg újra az      ikont a beállítások megerősítéséhez.

A termosztát lezárásához / a lezárás feloldásához nyomja 5 másodperc 

hosszan, egyszerre a          gombokat. A funkcióbeállítási táblázatban teljes 

vagy részleges zárolás beállítása olvasható.

BHT-006 Szériás Termosztát

Vizes fűtéshez/Vízmelegítő/Elektromos fűtési rendszerekhez

WIFI-s típus

Kérjük ellenőrizze, hogy a termosztát alkalmas-e az Ön fűtési 
rendszeréhez;

*A felszerelés és üzembe helyezés során kérjük ne helyezze 

áram alá a készüléket;

*Kérjük, pontosan kövesse a bekötési rajzot a bekötés során;

*Falra szereléskor kérjük ellenőrizze a rögzítőelemek 
alkalmasságát;

*A termék sérülésének elkerülése érdekében kérjük ne húzza túl 

erősen a kábelrögzítő csavarokat;
*Tömör erű műanyag szigetelésű vezeték használata esetén 
kérjük hajlítsa meg előre a megfelelő szögben;
*A telepítéshez kérjük kérje szakember segítségét;

*A készülék meghibásodása esetén kérjük forduljon a készülék 

forgalmazójához, ne próbálja megjavítani;

*A telepítés után kérjük ismételten olvassa el jelen Használati 

útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

(A padlóérzékelő opcionális tartozék)

A BHT-006 szériába tartozó termékek elektromos padlófűtő, vízfűtő 
és vízmelegítő /gázbojler-rendszerek vezérlésére lettek fejlesztve. 
Ezek az egységek kereskedelmi és ipari létesítményekben, 

közintézményekben és háztartásokban egyaránt használhatók.

GA: Vízfűtés, 5A 
GB: Elektromos padlófűtés,16A 
GC: Vízmelegítő /gázbojler, 5A 
L: Hátsó megvilágítás 

N: Modbus kommunikáció 

W: Wifi 

S2: Belső érzékelő és külső padlóérzékelő együtt

Termosztát                         1 db                             Csavarok             2 db
Használati útmutató          1 db                            Fali lemez            1 db       
Minőségi bizonyítvány      1 db 

A TERMOSZTÁTRÓL

A csomag tartalma 

A TÍPUSJELZÉS ÉRTELMEZÉSE

Például: BHT-006GA 

JELLEMZŐK

1. LED kĳelző, egyszerűbb kezelőfelület; 
2. Érintőgombok, gördülékenyebb interakció; 
3. Az ultravékony süllyesztett panel tökéletesen illeszkedik minden 
faltípushoz; 
4. Dizájnos szegély nélküli, lekerekített sarokkialakítás; 
5. Kompatibilis a szabványos 86 mm-es négyszögletű vagy európai 
szabvány szerinti 60 mm-es kerek szerelvénydoboz kialakítással.

1. Minden igénynek megfelelő, széleskörű funkciók: Modbus, WIFI stb.;
2. ±1°C pontosságú hőmérséklet-szabályozásnak köszönhetően jól tartja a 
beállított hőmérsékletet;
3. Kikapcsolás esetén is megőrzi az adatokat;
4. Időjárással kapcsolatos információkat szolgáltat;
5. Az 5+1+1 üzemmóddal előre programozható a hétre, valamint napi 6 
időszakra - ezzel segítve az energia megtakarítást és gazdaságos működést;
6. A központosított vezérléshez több termosztátból álló csoportok 
hozhatók létre;

7. Tmall Genie, Amazon Echo, Google Home alkalmazásokkal integrálható.

Külső megjelenés

Funkcionalitás

MÉRETEK: (mm)

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 95 ~240 VAC, 50~60Hz
Áramterhelés: 5A (vízfűtés, gázbojler), 16A (elektromos fűtés)
Érzékelő: NTC3950, 10K
Pontosság: ±1°C
Beállítható hőmérséklet-tartomány: 5-35°C
Megjeleníthető hőmérséklet-tartomány: 5-99°C
Kijelző hőmérséklet-tartomány: 5 ~ 99°C
Környezeti hőmérséklet: 0~ 45°C
Környezeti relatív páratartalom:5 ~ 95% RH (kondenzáció nélkül)
Tárolási hőmérséklet: -10~45°C
Teljesítményfelvétel: <1.5W
Időzítési hiba: <1%
Készülékház anyaga: PC + ABS (tűzálló)
Kapcsolódoboz a telepítéshez: 86 * 86 mm-es négyszögletű vagy európai 
szabvány szerinti, 60 mm átmérőjű kerek
Bekötő vezetékek mérete: 2 x 1.5 mm2 vagy 1 x 2.5 mm2
Érintésvédelmi besorolás: IP20
Nyomógombok: kapacitív érintőgombok

TEENDŐK TELEPÍTÉS ÉS BEKÖTÉS ELŐTT
1. Olvassa végig figyelmesen a Használati útmutatót. Az utasítások figyelmen 
kívül hagyása esetén károsodhat a készülék, veszélyhelyzet alakulhat ki.

2. Az Útmutatóban megadott és a készüléken feltüntetett névleges jellemzők 
alapján ellenőrizze, hogy a készülék alkalmas-e a kívánt célra.
3. A telepítést szakképzett villanyszerelővel kell elvégeztetni.
4. A telepítés végeztével a jelen Útmutató alapján ellenőrizze a készülék 
működését.

VIGYÁZAT!

Áramütés vagy megrongálódás veszélye! Esetleges áramütés, 
illetve rövidzárlat veszélye mia� a készülék telepítése elő� 
áramtalanítsa a csatlakozó vezetéket.

BEKÖTÉS

Megjegyzés:

GA: vízfűtéshez;
GB: elektromos fűtéshez;
GC: vízmelegítőhöz / gázbojlerhez;
Az NTC és Modbus választható lehetőségek.

TELEPÍTÉS
Ez a termosztát normál 86 mm-es vagy európai szabvány szerin�, 
60 mm átmérőjű kerek, süllyeszte� kapcsolódobozba telepíthető.
1. lépés: A hálóza� áram kiiktatása (lásd: 1.ábra).
2. lépés: A készülék LCD kĳelzős részének elforgatásával szerelje le a 
felfogólapot (lásd: 2.ábra).

3. lépés: Csatlakoztassa a tápvezetéket és a terhelést a megfelelő 
kapcsokhoz. (Részleteket lásd "A termosztát bekötése” szakaszban)
4. lépés: A dobozban található csavarokkal szerelje be a felfogólapot a 
falba süllyeszte� kapcsolódobozhoz (lásd: 4. ábra).

5. lépés: Elforgatással rögzítse a termosztát házát a felfogólapra (lásd: 
5.ábra).

6. lépés: Ezzel kész a telepítés (lásd. 6. ábra).

JELMAGYARÁZAT A NYITÓKÉPERNYŐHÖZ

MŰKÖDTETÉS
Bekapcsolt állapotban

1. Be-és kikapcsolás: 
2. Funkciók és programozás
A kézi és programozott módok közötti váltáshoz érintse meg a       ikont. 

Kézi módban a      , programozott módban a      ikon látható a kijelzőn.

 

 

5. A termosztát lezárása

 

Wifi összeköttetés megléte esetén a termosztátot egy mobil készülékre 

letöltött alkalmazáson keresztül lehet beprogramozni (a részletes 

utasításokat lásd lent). Ha magán a termosztáton (NEM okostelefonon / 
tableten keresztül) szeretne programokat beállítani, az alábbiak szerint 
járjon el:

Fontos információ: Magán a termosztáton csak akkor lehet ütemezett 

programokat beállítani, ha a termosztát és az okostelefon / tablet között 

nem áll fenn wifi-összeköttetés.

Különböző program állítható be a hétköznapokra (hé�őtől péntekig) és 
a hétvégére (szombat vagy vasárnap).

Időkĳelzés
Hétköznapok (hé�ő-péntek) 

(kĳelzés: "1 2 3 4 5")
Hétvége (szombat) 

(kĳelzés: "6")

7. A padlóérzékelő hőmérsékletének ellenőrzése
A padlóérzékelő hőmérsékletének megjelenítéséhez nyomja hosszan, 5 
másodpercig a       gombot. Ha nincs külső érzékelő (vagy meghibásodo�), 
az ERR fog megjelenni a kijelzőn.

 

8. A funkciók és opciók beállítása
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Hétvége (vasárnap) 
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Kód Funkció Beállítás és opciók Alapértelmeze�

1 -9° től 9℃ (belső érzékelőhöz) -3

2

3 Billentyűzár 00: A bekapcsológomb kivételével minden gomb lezárva.
01: Minden gomb le van zárva. 01

4

5 Min. beállíto� hőm. 05

6 Max. beállíto� hőm. 35

7 00

8

Kĳelzési üzemmód 00 : A kĳelzőn a beállíto� és a szobahőmérs. is látható
01 : A kĳelzőn csak a beállíto� hőmérséklet látható

00

9

Érzékelő �pus AL

A

20B

"Magas hőmérséklet" 
elleni védelembeállítás 45

0

Hol�ér hőmérséklete 1-5℃ 1

In: Belső érzékelő (hőmérséklet szabályozásához)
Ou: Külső érzékelő (hőmérséklet szabályozásához)
AL: Belső/külső érzékelő (belső érzékelő a 
hőmérséklet szabályozásához, külső érzékelő a 
hőmérséklet korlátozásához)

Takarékos üzemmód 00: Nem energiatakarékos üzemmód
01: Energiatakarékos üzemmód

Takarékos hőmérséklet

"Alacsony hőmérséklet" 
elleni védelembeállítás

Nyomja meg az      ikont egymás után négyszer. Ekkor a "MON TUE 
WED THU FRI",       ikonok és az idő percei villogni kezdenek.
Használja a            gombokat a perc beállításához;
Érintse meg újra az         ikont, ekkor az idő óra része villogni kezd. 
Állítsa be az órát a           gombok segítségével;
Érintse meg újra az        ikont, ekkor a hőmérséklet villogni kezd. Állítsa 
be a hőmérsékletet a           gombok segítségével;
Ezzel befejeződö�az 1. időszak beállítása.
Ismételje meg a fen�eket a többi időszakra (2; 3; 4; 5) vonatkozóan is.
Érintse meg ismételten az         ikont a szomba� nap beállításához 
(a kĳelző bal felső sarkában a SAT feliratot látja).
A hőmérséklet és az idő beállításához ismételje meg a fen� 
folyamatot.
A megerősítéshez és kilépéshez érintse meg ismételten az         ikont.

Ahhoz, hogy hozzáférjen a rendszerfunkciókhoz, a készülék 
kikapcsolt állapotában nyomja 5 másodpercig együ�esen a        és    
       ikonokat. Ezután a          ikon érintésével görgessen végig a 
rendelkezésre álló funkciókon, majd a            nyilakkal változtassa 
meg a kiválaszto� opciókat. Minden beállítás automa�kusan 
érvényesítésre kerül.

Az ütemeze� programok alapértelmeze� beállításai

3. A hőmérséklet beállítása

4. Az óra beállítása /átállítása

6. Ütemeze� programok beállítása /módosítása

Kezdési idő HőmérsékletKezdési idő Hőmérséklet

Hőmérséklet-kalibrálás

5-15℃

15-45℃

0-10℃

25-70℃

0-30℃

Köszönjük, hogy termékünket választotta! A felszerelés és használat 
megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a következőket:
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Dry Contact
NTC

Pontos idő

Hét

Lezárva

Időszak

Szobahőmérséklet
Beállított

hőmérséklet

Fűtés be

Padlófűtés
bekapcsolva

Mód

Óra

Be / ki

Fel

Le

Kézi / Programozott

Energiatakarékos

Időjárás

Alvó mód
Wifi

Relatív páratartalom

Hőmérséklet

Megjegyzés: 

Az időjárás és páratartalom szinkronizálása az internethez való első csatlakozást 
követő 1 órán belül történik meg, majd ezt követően minden órában. 
A hőmérséklet beállításához nyomja meg a             gombokat.

Programozási módban a hőmérséklet és idő változtatása zárolva van. 
Ahhoz, hogy ezeket módosítani tudja, a      ikonnal állítsa vissza kézi módba 
a termosztátot. 
Kézi módban a            gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

C

D

E

F

Nappali kijelző-fényerő 
(6:00-22:00)

Éjszakai kĳelző-fényerő 
(22:00-6:00)
Visszaállítás

Verziószám

0-8 Ha 0-ra van állítva, akkor 10 
másodperc inak�vitást követően 
a kĳelző kikapcsol.0-8

1

1

00: nincs gyári visszaállítás; 01: gyári beáll. visszaállítása 00

U2

1.ábra 2.ábra

3.ábra 4.ábra

5.ábra 6.ábra

 Érintse meg a      gombot.



A termosztát első használata elő� egy okostelefon vagy tablet 
segítségével konfigurálni kell a wifi-jelet és beállításokat. Ez teszi 
majd lehetővé a kommunikációt az összekapcsolt eszközök közö�.

A WIFIRŐL

WIFI-ÖSSZEKÖTTETÉS

 

1. lépés: Az alkalmazás letöltése (1-1.ábra)

 1-1. ábra  1-2. ábra: IOS
 

 1-3. ábra: Android
Keressen rá a "Smartlife" kifejezésre az Apple Store-ban vagy Google Play 
áruházban, vagy használja a fen� QR kódokat. Töltse le az alkalmazást majd 
kövesse a lépéseket a regisztráció véglegesítéséhez.

2. lépés: Csatlakoztassa a termosztátot 
                 Kövesse az alábbi lépéseket

2.1 2.2

Olvassa be a QR kódot 2.3

Hálózati elosztás módja:

1. EZ Mód
WhHa a termosztát ki van kapcsolva 
nyomja meg hosszan a        gombot, 
míg a termosztát kijelzője villogni 
nem kezd és megjelenik a        ikon. 
Ezt követően járjon el az alábbiak 
szerint (2.4-2.7. ábra).

2.4. ábra

2.5. ábra

2.6. ábra

2.7. ábra

2. AP Mód
Ha a termosztát ki van kapcsolva nyomja meghosszan a        gombot, míg a 
termosztát kĳelzője villogni nem kezd és megjelenik az        ikon. (Amennyiben 
a        ikon jelenik meg nyomja tovább hosszan a       gombot, amíg a kĳelző 
villogni nem kezd és megjelenik az *energysaving        Ezt követően járjon 
el az alábbiak szerint (2.8-2.14.ábra)

2.8. ábra 2.9. ábra

2.10. ábra 2.11. ábra

2.12 2.13

2.14

A fen� hotspothoz való csatlakozás után térjen vissza a "Smartlife" alkalmazáshoz

Az alkalmazás működésének leírása (fűtés termosztát)

További beállítások

Termosztát neve
Továbbiak

Energiatakarékos

Lezárás

Célhőmérséklet

Külső érzékelő 
hőmérséklete

Be/kikapcsolás

Szobahőmérséklet

Hőmérséklet 
beállítása

Programozo� mód

Kézi mód

Módosítsa a termosztát 
nevét
Tekintse meg a virtuális 
azonosítót

Csatlakoztassa az 
intelligens hangvezérlést

Ossza meg a 
termosztátot a családdal

Csoportos termosztát 
kezelés

2.3.1. ábra

1. lehetőség: Olvassa be a QR-kódot a hálóza� csatlakozási útmutató 
letöltéséhez (2.1-2.3. ábra).

2. lehetőség: Válassza ki a menüből a 
csatlakoztatni kívánt eszközt 
(2. 1. ábra és 2.3.1. ábra)

EGYSZERŰ HIBÁK KEZELÉSE

SZERVIZELÉS

A termosztátra a vásárlás napjától számított 24 hónapos 
garancia érvényes. A garanciális időn túli szervizelés 
díj felszámítását vonhatja maga után. További 
részletekért forduljon hozzánk bizalommal. 

Ssz. Jelenség Elhárítás

1

2

3

Van tápfeszültség, mégsem 
működik a kijelző.

Nincs kimenő jel, de a kĳelző 
működik.

A jelze� szobahőmérséklet kis 
mértékben eltér a ténylegestől

*Ellenőrizze, nem lazultak-e meg az LCD panelt 
a tápegység dobozával összekötő vezetékek.

*Cserélje ki az panelt vagy a tápegységet.

* Végezze el a „Funkciók és opciók beállítása” 
táblázat 1. pontjában hivatkozo� hőmérséklet-
kalibrálást.


