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1. Általános bevezető 

A Smart1.0-et kifejezetten a Sundirect „Plus” termékcsaládjába 
tartozó infrapaneles fűtőkészülékekkel való együttműködésre 
fejlesztettük ki. A Smart1.0 egy vezeték nélküli, távirányítós ter-
mosztát. A Smart1.0-val párosítható vevőegységet előre felsze-
reltük a fűtőpanel hátoldalára. 

 
Egy-egy Smart1.0 termosztát több „Plus” szériás fűtőkészülékkel 
is párosítható, vagyis az egyazon helyiségben telepített összes 
fűtőkészüléket ugyanazzal a Smart1.0 termosztáttal lehet szabá-
lyozni. 

A Smart1.0 oly módon vezérli a “Plus” szériás infravörös fűtő-
készülékeket, hogy bekapcsolja őket, ha a szobahőmérséklet ala-
csonyabb a kívánt értéknél, illetve a kívánt érték elérésekor kikap-
csolja őket. 

Kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a Kezelési útmutatót, és 
későbbi használatra őrizze biztonságos helyen. Az itt olvasható 
utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti. 

A Smart1.0 tervezése és gyártása az alábbi szabványok előírásainak felel 
meg: 

EN 301 489-1 V2.2.0:2017, tervezet 
EN 301 489-3 V2.1.1:2017, tervezet 
EN 300 220-2 V3.1.1:2017 
EN 62479:2010 
EN 60950-1:2006/A2:2013 



  

  

2. Főbb jellemzők 

• Modern kivitel 
• Elemes működés 

• Egyszerű telepítés és kezelés 
• Vezeték nélküli RF vezérlés 
• Falra szerelhető 
• Adaptív indítási technológia 

Adaptív indítási technológia 
Ha a termosztát intelligens üzemmódjában, a soron következő 
PRG időszak előtt 15 perccel a szobahőmérséklet jelentősen ala-
csonyabb az adott időszakra beállított értéknél, akkor a rendszer 
megtanul alkalmazkodni, és szükség esetén már korábban bekap-
csolja a fűtőkészüléket. Így a felhasználó a következő programo-
zott időszak első percétől fogva kellemes hőmérsékletet fog ta-
pasztalni. 



  

  

3. A kijelző és a kezelőszervek 

8: „Tápfeszültség” gomb 1: A hét napja 

2: Idő 9: Beállító gomb 

10: Programozó gomb 
11: - gomb 
12: + gomb 

13: „Munkaszünet” gomb 

3: Hőmérséklet 

4. „Fűtés be” állapot 
5: Üzemmódok 
6: Munkaszüneti dátumok 

7: Programidőszak 



  

  

4. Telepítési útmutató 

A Smart1.0 hordozható egységként és falra szerelve is használ-
ható. Falra szerelésnél vagy elemcserénél az alábbi ábrák szerint 
kell eljárni. 
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5. Használati útmutató 

5.1. Párosítás a vevőegységgel 
A “Plus” termékcsaládba tartozó fűtő-
készülékek mindegyikének hátoldalán a 
termosztáthoz tartozó, beépített vevő-
egység – Receiver01 – található. A jobb 
oldali képen a vevőegység látható a 
jelzőlámpákkal és nyomógombokkal. A 
nyomógombok és jelzőlámpák funk-
ciója a következő: 

1. Párosítás állapotjelzője (zöld lámpa) 
2. Fűtés állapotjelzője (piros lámpa) 

3. „P” gomb 
4. Tápfeszültség-kapcsoló 
 

1. lépés: Dugja be a fűtőkészülék csatlakozóját a hálózati aljzatba, 
kapcsolja fel a Receiver01 kapcsolóját, és nyomja meg kétszer a 
„P” gombot. Ekkor villogni kezd a párosítás állapotjelzője, és a 
vevőegység készen áll a párosításra. 

2. lépés: A Smart1.0 feszültségmentes állapotában tartsa hosszan 
lenyomva a SET gombot, mire a távirányító kijelzőjén megjelenik 
a PAIR (=párosítás) felirat. Várjon, amíg a párosítás állapotjelzője 
abba nem hagyja a villogást, és zöld fénnyel világítani nem kezd, 
ami a párosítás befejezését jelzi. 

Megjegyzés: Attól fogva, hogy lezárult a Receiver01 és a Smart1.0 
párosításának folyamata, a párosítás állapotjelző lámpája folya-
matosan világítani fog, és a Receiver01 kizárólag a Smart1.0-val 
lesz vezérelhető. Adott Receiver01 vevőegységet csak egyetlen 
Smart1.0-val lehet párosítani, ugyanaz a Smart1.0 készülék azon-
ban több Receiver01-gyel is párosítható, ha azok mind ugyan-
abban a helyiségben vannak telepítve. 



  

  

5. Használati útmutató 

5.2. Az időzítő beállítása és a hőmérséklet kalibrálása 
Kapcsolja be a Smart1.0-át. A beállítási módba való belépéshez 5 
mp-ig tartsa lenyomva a SET gombot. A termosztáton az alábbi ki-
jelzés látható, és villog az időzítő beállításának „perc” értéke. 

A beállításokat a „-” és a „+” gomb nyomogatásával módosít-
hatja. A SET gomb megnyomásával elmentheti a beállításokat, és 
a beállítási üzemmód egyik menüjéből a másikba léphet. 
Ha ki akar lépni a beállítási üzemmódból, nyomja meg a „tápfe-
szültség” gombot. 

Menü Megnevezés 

1. 

2. 

3. 

4. 

Időzítő-beállítás – percek  

Időzítő-beállítás – órák 

Hétköznapi beállítások 

Hőmérséklet-kalibrálás (tartomány: -5℃-tól +5℃-ig) 



  

  

5. Használati útmutató 

5.3. Bevezetés az üzemmódokhoz 
A Smart1.0-nak 3 különféle üzemmódja van: 
• Manuális (MAN): Egyszerű, manuális hőmérséklet-szabályozás 
• Intelligens (PRG): Programozható hőmérséklet-szabályozás – 
Heti 7 nap x naponta 4 időzóna 
• Munkaszüneti (HOL): Hőmérséklet-szabályozás távollét alatt a 
távolléti időtartam visszaszámlálására szolgáló időzítővel 

5.4. Manuális üzemmód 

A manuális üzemmódba való belépéshez kapcsolja be a termosz-
tátot, majd addig nyomogassa rajta a PRG gombot, amíg MAN 
felirat nem jelenik meg a kijelzőn. A termosztát ekkor manuális 
üzemódban fog működni. A „-” és a „+“ gomb nyomogatásával 
állítsa be a kívánt hőmérsékletet. 



  

  

5. Használati útmutató 

5.5. Intelligens üzemmód 
5.5.1. Belépés intelligens üzemmódba 
Az intelligens üzemmódba való belépéshez kapcsolja be a ter-
mosztátot, majd addig nyomogassa rajta a PRG gombot, amíg 
PRG felirat nem jelenik meg a kijelzőn. A termosztát ekkor intelli-
gens üzemódban fog működni.  A „-” és a „+“ gomb nyomogatásá-
val egy alkalomra állítható át a pillanatnyi időzóna hőmérséklet-
beállítása. A beállítás tartós módosításához kövesse a következő 
pontban (5.5.2. „Programok beállítása intelligens üzemmódban”) 
foglalt utasításokat. 

5.5.2. Programok beállítása intelligens üzemmódban 

a) A programbeállítás megkezdéséhez tartsa hosszan lenyomva a 
PRG gombot, amíg villogni nem kezd a 01-es szám. A 01 és a 02 a 
következő két eltérő programbeállítási módra utal: 
01: Egyszerű programbeállítás – 5+2 (hétköznapok és hétvége) 

02: Pontos programbeállítás – egyedi beállítás a 7 nap mindegyi-
kére 



  

  

5. Használati útmutató 

A „-” vagy a „+” gomb megnyomásával válassza ki a 01-es vagy 
02-es számot, majd a PRG gomb ismételt megnyomásával nyug-
tázza azt, és lépjen a részletes programbeállításhoz. 

b) A „-” vagy a „+” gomb nyomogatásával állítsa be az időt a hétfői 
program (illetve 01 – egyszerű programbeállítás – kiválasztása 
esetén a hétköznapi program) 1. időszakához. 

c) A PRG gomb ismételt megnyomásával nyugtázza az időbeállí-
tást, mire a kijelzés a program 1. időszakának hőmérséklet-beállí-
tására vált. 

d) Folytatásképpen a PRG gomb újbóli megnyomásával lépjen át 
a 2. időszak időbeállítására. A fenti eljárást megismételve, a prog-
ram fennmaradó 3 időszakában is végezze el a beállításokat. Ezu-
tán lépjen tovább a következő nap beállítására, és addig ismétel-
gesse az eljárást, amíg a vasárnappal is nem végez. 

A beállítási üzemmódból a „tápfeszültség” gomb megnyomásával 
lehet kilépni. 



  

  

5. Használati útmutató 

5.5.3. Alapértelmezett programbeállítások intelligens 
üzemmódban 
Az alábbi táblázat az intelligens üzemmód alapértelmezett prog-
rambeállításait mutatja. Ha módosítani szeretné az intelligens 
üzemmódban megadott programot, javasoljuk, hogy kalibrálja az 
óra beállítását, készítsen egy hasonló táblázatot, majd annak 
megfelelően végezze el a beállításokat. A saját ütemterve szerint 
minden egyes napra más és más beállítást programozhat be. 

 
  

Hétfő / kedd / szerda / csütörtök / péntek 

Időszak PRG1 

6:30 

PRG2 

8:00 

PRG3 

18:00 

21℃ 

PRG4 

22:30 

16℃ 

Idő 

Hőmérséklet 21℃ 18℃ 

Szombat / vasárnap 

Időszak PRG1 

8:00 

PRG2 

10:00 

18℃ 

PRG3 

18:00 

21℃ 

PRG4 

23:00 

16℃ 

Idő 

Hőmérséklet 21℃ 



  

  

5. Használati útmutató 

5.6. Munkaszüneti üzemmód 

A Smart1.0 készüléken rendelkezésre álló munkaszüneti üzem-
mód hasznos szolgáltatás. Használatával elkerülhető, hogy hosz-
szabb távollétünk alatt befagyjanak vagy szétrepedjenek a vízve-
zetékek. Az időzítő a távollét első napjától kezdve visszaszámol, a 
termosztáton pedig a távollétből hátralévő napok száma látható. 
A távolléti idő elteltével a termosztát az előző beállításnak megfe-
lelően manuális vagy intelligens üzemmódba kapcsol vissza. 

5.6.1. Belépés munkaszüneti üzemmódba 
Nyomja meg hosszan a termosztát „munkaszünet“ gombját. Ekkor 
villogni kezd a munkaszüneti napok számának pillanatnyi beállí-
tása, és a kijelzőn az alábbi adatok lesznek láthatók: 



  

  

5. Használati útmutató 

5.6.3. Kilépés munkaszüneti üzemmódból 

A beállított távolléti időtartam leteltével a termosztát automati-
kusan a korábbi beállításokhoz tér vissza. Ha azonban Ön már a 
beállított távolléti idő letelte előtt vissza szeretne térni a normál 
üzemmódhoz, a munkaszüneti üzemmódból való kilépésre a PRG 
gomb megnyomásával van lehetősége. 

5.7. Gyerekzár 

A gyerekzár aktiválásához 3 másodpercre nyomja meg egyszerre 
a SET és a „+” gombot.  Ekkor a kijelzőn megjelenik a gyerekzár 
jelzése. A funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg 3 másod-
percre egyidejűleg a SET és a „+” gombot. 

a) A „-” vagy a „+” gomb nyomogatásával állítsa be, hogy hány 
napig lesz távol. 

b) Nyomja meg ismét a „munkaszünet” gombot, majd állítsa be, 
hogy a távolléte alatt milyen hőmérsékletet szeretne a helyiség-
ben. 
c) A „munkaszünet” gomb ismételt megnyomásával nyugtázza a 
beállítást, és aktiválja a munkaszüneti üzemmódot. 

5.6.2. Beállítások munkaszüneti üzemmódban 



  

  

6. Műszaki specifikációk 

Típus Smart1.0 

Méretek 

Frekvencia 

Relatív páratartalom 

Elemek 

86x122x21mm 

433 MHz 

85% 

2 db AAA elem 

Hőmérséklet-tartomány 

Háttérvilágítás 

5-30℃ 

Fehér 

Érzékelő NTC 10K 

+/-0,5℃ 

IP20 

Pontosság 

Érintésvédelem 



  

  

7. Garancia és a készülék leselejtezése 

A Sundirect 2 év gyártói garanciát vállal a Smart1.0 készülékre. 

A vásárlás napjától számított garanciális időn belül a Sundirect 
megjavítja vagy kicseréli az Ön Smart1.0 készülékét, ha a meghi-
básodást gyártási vagy anyaghiba idézte elő. Garanciális igény 
esetén vegye fel a kapcsolatot a Sundirect legközelebbi márka-
kereskedőjével, és a vásárlást igazoló dokumentummal együtt 
juttassa vissza a vezérlődobozt. 

A garancia csak a Smart1.0 javítására vagy cseréjére terjed ki. A 
Smart1.0 hátoldalán található gyártási szám eltávolítása esetén a 
garancia érvényét veszti. A készülék hátoldaláról semmiféle cím-
két nem szabad levenni. 
A jelen garancia érvénye nem terjed ki a Smart1.0 készülékben a 
felhasználó által okozott károkra, a felületen ejtett karcolásokat 
is ideértve. A Sundirect nem tartozik felelősséggel a készülék bel-
sejébe kerülő víz vagy nedvesség, a baleseti kár, a rossz bánás-
mód, a külső fizikai behatás, továbbá az illetéktelen személy által 
végzett javítási vagy beállítási munka okozta károsodásokért, 
veszteségekért vagy sérülésekért. 

A Smart1.0 termosztát elektromos készülék, ezért elektro-
mos hulladéknak minősül. Kérjük, hogy az elhasználódott ter-
mosztát leselejtezésekor az elektromos hulladékokra vonat-
kozó helyi rendelkezéseknek megfelelően járjon el. 


