
User Manual Smart1.0Pro 
Smart1.0Pro is an upgrade of Smart1.0, please refer to the 
user manual of Smart1.0 in the package for the hardware 
setting (including set up connection to the Plus range 
panels, different operation mode explanations, etc.). 

Smart1.0Pro commands the “Plus”range panels via RF 
(Radio frequency). Smart1.0Pro can be controlled either 
using the touch screen button on the thermostat or by your 
mobile device via the “Sundirect Smart” APP.  

Smart1.0Pro needs to have a constant power supply. You 
can either hardwire Smart1.0Pro to your grid or use the USB 
connection on the backside of the thermostat.  

Please read these instructions carefully and keep safe for 
future use. 

Adaptive start technology 
When in Smart mode, if the temperature is 
significantly lower 15 minutes before the next 
PRG period than the set temperature in that 
period, the system will learn to self-adjust and 
turn on the heater earlier if necessary. This gives you a more 
comfortable temperature right from the start of the next 
PRG period. You can activate or deactivate this function on 
the APP.     

Open window technology 
When the room temperature is above 14°C and 
our system detects a dramatic temperature drop 
in a short time period (3°C drop within 
15minutes), it will recognize that a door/window 
was opened. To save energy Smart1.0Pro will power off and 
re-start heating after one hour. When Smart1.0Pro shuts off 
you will see on the Screen the “OF” signal. if you closed the 
window/door or you would like to start heating again you 
can manually turn on the heater again by pressing the 
power button. You can activate or deactivate this function 
on the APP. 

Wi-Fi and APP operation 
1 How to download the Sundirect Smart APP 
Scan the QR code on the right to start the 
download of the APP, or you can download 
the APP “Sundirect Smart” on the App Store 
or Google Playstore. Open the APP and 
register with your phone number or Email 
address. 

2 Connect to WiFi: 
Step1: Connect Smart1.0Pro to the electricity, and make 
sure the Wi-Fi signal on Smart1.0Pro is rapidly flashing (if 
not please power off Smart1.0Pro and long press the “PRG” 
button until the Wifi signal is flashing rapidly). Open the APP 
on your smart phone and add the device by pressing “+” on 
the top right of the APP. 

Step2: Enter the Wi-Fi password of your home network. 
Please make sure your home Wi-Fi is working and keep the 
heater and smartphone/tablet as close as possible to the 
Wi-Fi router. Please notice that our APP only works with 
2.4GHz network. 

Step3: Wait until the connection status shows 100% to finish 
the setting. The Wifi signal on the control box will stop 
flashing now.  
If you failed to connect, please power off Smart1.0Pro. Long 
press the “PRG” button on the thermostat until the Wi-Fi 
signal is flashing slowly and repeat the connection process. 

Mounting instruction 
Smart1.0Pro is designed to be installed to the standard 
electrical box.  
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Smart1.0Pro kezelési útmutató 
A Smart1.0Pro termosztát a Smart1.0 továbbfejlesztett 
változata. A készülék beállításait (az összeköttetés 
megteremtését a Plus termékcsaládba tartozó 
fűtőpanelekkel, a különféle üzemmódok ismertetését, stb.) 
lásd a csomaghoz mellékelt Smart1.0 kezelési útmutatóban. 

A Smart1.0Pro termosztát RF (rádiófrekvenciás) jelek útján 
küld utasításokat a Plus szériás fűtőpaneleknek. A 
Smart1.0Pro a termosztát érintőképernyős gombjaival vagy 
a “Sundirect Smart” applikáción keresztül, mobil készülékről 
vezérelhető. A Smart 1.0Pro működéséhez állandó 
áramellátás szükséges. Ehhez kösse be a termosztátot a 
helyi elektromos hálózatba vagy használja a hátoldalán 
található USB csatlakozót. Kérjük, figyelmesen olvassa végig 
ezt a Kezelési útmutatót, és későbbi használatra őrizze 
biztonságos helyen. 
Adaptív indítási technológia 
Ha a termosztát intelligens üzemmódjában, a 
soron következő PRG időszak előtt 15 perccel a 
szobahőmérséklet jelentősen alacsonyabb az 
adott időszakra beállított értéknél, akkor a 
rendszer megtanul alkalmazkodni, és szükség 
esetén már korábban bekapcsolja a fűtőkészüléket. Így a 
felhasználó a következő programozott időszakban az első 
perctől fogva kellemes hőmérsékletet fog tapasztalni. A 
funkciót az alkalmazáson keresztül lehet aktiválni vagy 
hatástalanítani. 

“Nyitott ablak” technológia 
Ha 14°C fölötti szobahőmérséklet esetén a 
rendszer rövid idő alatt drámai mértékű (15 
percen belül 3°C-os) hőmérséklet-csökkenést 
érzékel, felismeri, hogy ajtó- vagy ablaknyitás 
történt. Az energiamegtakarítás érdekében a 
Smart1.0Pro ekkor kikapcsolja a fűtést, és egy óra elteltével 
indítja be újra. A fűtés kikapcsolása után “OFF” (=KI) felirat 
látható a kijelzőn. Ha a felhasználó becsukta az ablakot / 
ajtót, és szeretné, ha a fűtés ismét beindulna, a 
tápfeszü l tséggomb megnyomásával manuál i san 
bekapcsolhatja a fűtőkészüléket. A funkciót az alkalmazáson 
keresztül lehet aktiválni vagy hatástalanítani. 

A wifi és az applikáció használata 
1. A “Sundirect Smart” APP letöltése 
Az applikáció letöltésének elindításához olvassa be a jobb 
oldalon látható QR-kódot, de alternatív megoldásként az 
App Store-ból vagy a Google Playstore-ból 
is letölthető a “Sundirect Smart” APP. Nyissa 
meg az applikációt, majd regisztráljon a 
mobilszámával vagy e-mail címével. 

2. Rákapcsolódás a wifire 
1. lépés: Csatlakoztassa a Smart1.0Pro-t az 
áramforráshoz, és ellenőrizze, hogy a termosztát kijelzőjén 
szaporán villog-e a wifi-jelzés. (Ha nem, akkor kapcsolja ki a 
Smart1.0Pro-t, és addig tartsa az ujját a PRG gombon, amíg 
a wifi-jelzés szaporán villogni nem kezd.) Nyissa meg az 
applikációt az okostelefonján, majd a jobb felső sarokban 
látható “+” jelre kattintva adja hozzá a készüléket az APP-
hoz. 

2. lépés: Írja be otthoni hálózatának wifi-jelszavát. 
El lenőr izze, hogy az otthoni wifi működik-e, és 
gondoskodjon róla, hogy a fűtőkészülék és az okostelefon / 
tablet a lehető legközelebb legyen a wifi-útválasztóhoz. Ne 
feledje, hogy az applikáció csak 2,4GHz-es hálózaton 
működőképes. 
3. lépés: Várjon, amíg a csatlakozási státusz el nem éri a 
100%-ot, ami a folyamat befejezését jelzi. A vezérlődoboz 
kijelzőjén ekkor abbamarad a wifi-jelzés villogása. 
Ha valami okból nem épül fel az összeköttetés, kapcsolja ki 
a Smart1.0Pro-t, és addig tartsa az ujját a termosztát PRG 
gombján, amíg a wifi-jelzés lassan villogni nem kezd. Ekkor 
ismételje meg a csatlakoztatási eljárást. 

Szerelési utasítás 
Kialakításánál fogva a Smart1.0Pro termosztát szokványos 
elektromos kapcsolódobozba szerelhető. 
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