WiFi POER PTC26
Návod k použití
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Přehled

Programovatelný pokojový termostat s WIFI se používá především na ovládání elektrického systému podlahového
topení, elektrických radiátorů a jiného vysoce výkonného vybavení. Může se rovněž používat na ovládání různých ventilů
a ovládacích prvků. Tento pokojový termostat má tři programy - 5+2 dní/ 7 dní/ 1 den. Funkce 5+2 dní vám umožňuje
naprogramovat jak dny v týdnu, tak i víkend. U 7 dní můžete zvolit stejnou teplotu na celý týden. Naopak 1 den nabízí
možnost různého nastavení pro jednotlivé dny v týdnu. Každý typ programu poskytuje 12 časových a teplotních režimů.
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Nastavení systému

2.1 Nastavení WIFI termostatu
(1) Načtěte QR kód umístěný vpravo nebo vyhledejte aplikaci "poersmart" v Google play či APP store.
Po nainstalování aplikace zaregistrujte účet dle požadavků.

(2) Při připojování termostatu k aplikaci držíme (kolečko) po dobu 5s než začně na displeji blikat symbol wifi.
(3) Přidejte termostat PTC26 v aplikaci pod registrovaným účtem.

Ovladače a displej
Režim AUTO / MAN / HOL

Hlasové ovládání

Týden

1234567

WIFI signál

AUTO MAN HOL

Teplota v pokoji

AM PM

Čas

Nastavená teplota
PROG

+

OK

%

Vlhkost

1/4
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Provoz termostatu
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3.1 Nastavení času
(1) Otevřete nabídku Menu dlouhým stisknutím
poté nastavíte hodiny stisknutím OK

+

, volte

OK

(2) Po zadání hodin nejprve nastavte rok. Když se objeví
OK
a stiskněte
pro nastavení.

-

dokud nezačne blikat

v oblasti teploty, stiskněte

+

(3) Když se objeví

v oblasti teploty, stiskněte

+

-

pro výběr měsíce a stiskněte

(4) Když se objeví

v oblasti teploty, stiskněte

+

-

pro výběr data a stiskněte

+

-

pro výběr času a stiskněte

(5) Když nastavení hodin bliká v oblasti času, stiskněte

OK

OK

OK

pro výběr aktuální roku
pro nastavení.
pro nastavení.
pro nastavení.

(6) Zpět na předchozí menu se dostanete stisknutím

3.2 Předem nastavený program
Tento termostat se pro vaše pohodlí dodává s následovným předem nastaveným programem:
Pracovní dny předem nastavený program

Víkend předem nastavený program (Sobota, Neděle)

3.3 Úprava předem nastaveného programu
Po přidání zařízení, ovládejte termostat v aplikaci pomocí funkce programování.
Pro ovládání v režimu off-line načtěte QR kód.

3.4 Režim AUTO
Jestliže chcete dočasně nastavit aktuální hodnotu teploty v režimu AUTO, můžete nastavení teploty změnit pomocí ovládacího panelu.
(1) V režimu AUTO zvolte režim Override stisknutím

+

či

-

AUTO MAN se objeví v horní pravé části při změně nastavení.

(2) Aktuálně naprogramovaná doba se zaznamená při zvolení režimu Override a konec režimu Override je rovněž ukončením
nastavení této doby.
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3 Manuální teplota
3.5
Manuální režim - manuální nastavení stálé pokojové teploty.

+

OK

; Upravte požadovanou teplotu v režimu MAN stisknutím
(1) Přepněte mezi režimem AUTO a a Manual stisknutím
nebo - Nastavená teplota sa zobrazí ve spodní levé části displeje.

3.6 Režim Holiday (Prázdniny)
(1) Vytvořte si plán na prázdniny. Zařízení bude udržovat nastavenou teplotu v pokoji do doby vašeho návratu.
Přednastavená teplota pro režim Holiday je 7°C, případně ji lze měnit v nastavení uživatele či aplikaci.
(2) Pro off-line místní nastavení režimu Holiday naskenujte QR kód zobrazený vedle.

3.7 Režim ECO
Rychlý způsob jak šetřit energii a udržovat pohodlí zároveň. V režimu ECO bude teplota v pokoji udržovaná na přednastavené
hodnotě do doby, než režim nastavíte jinak. Přednastavená teplota je 9°C, tuto teplotu změníte v nastavení uživatele či aplikaci
(1) Zapněte režim ECO stisknutím
(2) Zapněte režim ECO stisknutím

3.8 Režim OFF (Ochrana před námrazou)
V režimu OFF se automaticky zapne ochrana před námrazou, dokud tento režim sami nevypnete. Přednastavená teplota je 7°C ,
hodnotu můžete změnit v nastavení uživatele či aplikaci.
(1) Zapněte režim OFF stisknutím
(2) Zapněte režim OFF stisknutím

3.9 Dětská pojistka
Abyste předešli nesprávnému používání ze strany dětí, má tento termostat funkci dětské pojistky, po zapnutí této funkce nebude
systém reagovat na krátké stisknutí jakéhokoliv tlačítka.
(1) Dlouho držte
bliká

OK

pro vstup do Menu, vyberte pomocí

(2) Dětskou pojistku zrušíte delším stisknutím

3
3.10

+

-

zadání funkce Dětská pojistka, potvrďte stisknutím

OK

OK

Vypnutí displeje

Dlouho zároveň podržte

a

pro vypnutí displeje. Pro zapnutí stiskněte
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