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Návod na použitie: Bezdrôtová termostatická hlavica/Bluetooth
Model: BLT-01

A: Spojovacia matica
B: Ukazovateľ režimu týždenného programovania 
C: Manuálny/automatický režim/ikona otvoreného okna
 /úspora energie/komfortná teplota
D: Indikátor Dovolenka a Týždenný režim
E: Tlačidlá pre výber menu
F: Rotačné koliesko - zvýšenie/zníženie teploty
G: Zobrazenie dátumu/teploty
H: Indikátor stavu batérií
I: Tlačidlo prepnutia režimu úspory energie
 /komfortného režimu 
S: Tlačidlo Potvrdenie

1. Prvé zapnutie......................................................
• Po vložení batérií sa na 3 sekundy zobrazia všetky ikony LCD;
• Potom sa zobrazí číslo verzie softvéru;
• Po zobrazení „ins“ hlavica sa prepne do stavu inštalácie.

Dátum a čas je možné nastaviť, keď sa motor vráti do pôvodnej polohy.
Pomocou rotačného kolieska zmeňte dátum a čas, potom stlačením tlačidla „Potvrdiť“ prejdite 
na ďalšie nastavenia:

• Rok: (2019 - 2099), predvolená hodnota je 2019
• Mesiac: (1 - 12)
• Deň: (1 - 31) automaticky upraví počet dní v tomto mesiaci podľa roku a mesiaca
• Hodina: (0 - 23)
• Minúta: (0 - 59)

Ak ventil po nastavení údajov vyžaduje nastavenie polohy motora w, na obrazovke sa budú 
pohybovať slová „InS“ a „n“ a potom sa zobrazí „AdA“.

2. Inštalácia hlavice......................................................
• Keď sa na obrazovke zobrazí správa „AdA“, nainštalujte zariadenie na upevňovací závit ventila 
 radiátora podľa nasledujúcich montážnych inštrukcií:
• Hlavica sa jednoducho inštaluje
• Inštaláciu je možné vykonať bez vypúšťania vody alebo zasahovania do vykurovacieho systému
• Nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje
• Nemusíte vypínať kúrenie
• Matica na upevnenie hlavice má rozmery, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v hlavách popredných 
 výrobcov radiátorov: M30 x 1,5 mm
• Sada obsahuje adaptéry na prispôsobenie sa iným rozmerom závitu

Ak je to potrebné, vložte dodaný oporný krúžok (I) do matice hlavice, aby ste zlepšili stabilitu.
Dodáva sa tiež adaptér potrebný na inštaláciu na ventily typu Danfoss RA.
Telesá ventilov Danfoss majú po obvode upevnenia výrezy (K), ktoré zaisťujú správne osadenie adaptéra. 

Pri inštalácii sa uistite, či sú výčnelky na adaptéri (J) v jednej rovine so zárezmi (K) na ventile. Skontrolujte, či je 
adaptér správne nainštalovaný.

3. Adaptácia hlavice......................................................
• Na obrazovke sa posúvajú značky „AdA“ a „_“. Zariadenie kontroluje priliehanie k vretenu hlavy; 
 v prípade problémov sa zobrazí obrazovka s číslom chyby:

• F1 - Ak sa ventil pohybuje pomaly, skontrolujte, či nie je vreteno ventilu zablokované;
• F2 - Ak je rozsah príliš veľký, skontrolujte, či je matica termostatu úplne utiahnutá;
• F3 - Ak je nastavovací rozsah príliš malý, skontrolujte, či odpor vretena ventilu nie je príliš veľký;
• F4 - Ventil nie je nainštalovaný.

4. Obsluha hlavice......................................................
4.1 Diaľ kové ovládanie - pripojenie hlavice k aplikácii Tuya/Smart Life

A. Pred pripojením zariadenia sa uistite, že je váš telefón pripojený k sieti WIFI. Stiahnite a nainštalujte 
 si aplikáciu „Smart Life“ alebo „Tuyasmart“.
B. Po inštalácii aplikácie cez Bluetooth, stlačte na hlavici tlačidlo Potvrdenie na min. 5 sekúnd, 
 na obrazovke hlavice sa zobrazí „PAIR“ ,hlavica je v  režime párovania.
C. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ a v zozname vyberte príslušný typ zariadenia.
D. Aplikácia vyhľadá zariadenie/hlavicu, zobrazí „add the device“ ,pridať zariadenie.
E. Bluetooth pripojenie je úspešné, indikátor týždenný režim bliká.

Poznámka:
• Po odpojení a opätovnom pripojení Bluetooth obnovte zoznam zariadení v aplikácii.
• Po odpojení pripojenia Bluetooth a nadviazaní spojenia obnovte zoznam zariadení v aplikácii znova.
• Po odpojení pripojenia Bluetooth odpojte zariadenie od aplikácie.

Ak sa chcete znovu pripojiť, najskôr spustite funkciu RESET z ponuky termostatu.

Ikony aplikácie:

4.2 Lokálna prevádzka - ovládanie pomocou tlačidiel a displeja na telese hlavice

• Výber režimu hlavice tlačidlom MODE(C):

• Automatický režim
• Manuálny režim
• Dovolenka

Automatický režim

Manuálny režim

Dovolenka

Komfortná teplota

Nastavenia

Rýchly ohrev Úspora energie
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• Ovládanie rotačným kolieskom:
• Otáčaním kolieska v smere alebo protismere hodinových ručičiek nastavíte hodnotu požadovanej  
 teploty: rozsah je 0,5 °C - 29,5 °C,nastavenie po 0,5 °C.
• Po nastavení teploty bude hlavica pracovať na základe nameranej hodnoty teploty.

• Nastavenie podmienok ovládania v prázdninovom režime:
• Krátko stlačte tlačidlo Režim /menu, pokiaľ sa na obrazovke nezobrazí symbol kufra( ).
• Pomocou kolieska nastavte trvanie požadovanej teploty a krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“.
• Nastavte dátum začiatku požadovanej teploty a krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“.
• Nastavte požadovanú teplotu a krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“.
• Požadovaná teplota sa udržiava až do konca nastaveného času.

4.3 Funkcie nastavené v menu

• Dlhým stlačením tlačidla MODE vstúpite do programovacieho režimu so zobrazením „PRO“. 
Otáčaním rotačného kolieska je možné postupne zobraziť: dAt-dst-Aer-Tof-Ble- rEs-Pos, tlačidlo „Potvrdiť“ 
umožňuje nastaviť danú funkciu, ak sa po dobu 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia, obrazovka sa vráti 
na predchádzajúce rozhranie.

• Pre každý pracovný deň je predvolených 5 hodinových rozsahov a dve hodnoty teploty:
1. 00:00 ----- 06:00 17 °C
2. 06:00 ----- 09:00 21 °C
3. 09:00 ----- 17:00 17 °C
4. 17:00 ----- 23:00 21 °C
5. 23:00 ----- 23:59 17 °C

dAy - nastavenie teploty pre daný deň v týždni/pracovný deň/víkend/celý týždeň
dAt - úprava údajov a času
dst - nastavenie alebo zrušenie letného času
Aer - funkcia otvorené okno

• Keď teplota prudko poklesne po otvorení okna, hlavica automaticky nastaví teplotu na 15 °C, aby sa  
znížili náklady na vykurovanie, keď je funkcia povolená, zobrazí sa ikona otvoreného okna.
• Otáčaním kolieska v smere alebo protismere hodinových ručičiek nastavte teplotu: 
rozsah 0,5 °C - 29,5 °C, nastavenie po 0,5 °C.
• Krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ pre potvrdenie nastavenia.
• Otočením kolieska v smere alebo protismere hodinových ručičiek nastavíte čas na zníženie teploty 
po zistení otvorenia okna 0 - 60 minút. Keď je čas nastavený v pozícii 0, funkcia detekcie otvorenia okna je 
deaktivovaná.

Tof - Nastavenie teplotného posunu

Ak nie je teplota miestnosti rovnomerne rozložená, aby sa preklenul rozdiel.
hodnotu teplotného posunu je možné nastaviť v rozmedzí ± 5,5 °C.

Príklad:
Ak je požadovaná teplota 20 °C, ale teplota miestnosti je 18 °C, nastavte teplotu o -2 °C.
• Otočením kolieska vyberte požadovanú hodnotu.
• Krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ pre potvrdenie a návrat do nastavení.

Ble - zapnutie funkcie Bluetooth

• Otočením kolieska vyberte „Zapnuté“(Bluetooth je zapnutý) alebo „Vypnuté“(Bluetooth je vypnuté).
• Krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“ na potvrdenie a návrat do nastavení.

rES - obnovenie pôvodných nastavení

• Pomocou ovládacieho kolieska vyberte položku ponuky „rES“ a potom krátko stlačte „Potvrdiť.“
• Na obrazovke sa zobrazí „COnF“. Opätovným stlačením tlačidla „Potvrdiť“ obnovíte všetky výrobné 
nastavenia, vlastné nastavenia sa vymažú.

Pos - zobrazenie polohy hlavice v percentách. Čím je hodnota nižšia, tým menej sa ventil otvára.

Poznámka: Po nastavení parametrov stlačte tlačidlo „I“ (popísané v schéme na začiatku manuálu), aby ste sa 
vrátili na hlavného menu.

5. Ďalšie funkcie......................................................
5.1 Rýchly ohrev - okamžité vykurovanie miestnosti

• Ak je táto funkcia aktivovaná, hlavica bude počas 15 minút otvorená na 80 %.
• V normálnom režime vstúpite do funkcie rýchleho zvýšenia teploty krátkym stlačením tlačidla „Potvrdiť“.
• Na LCD obrazovke sa spustí odpočítavanie času (900 sekúnd) od „b900“ do „b000“.
• Po 15 minútach sa zariadenie vráti do predchádzajúceho režimu.
• Krátkym stlačením tlačidla „Potvrdiť“ sa ukončí funkcia rýchleho zvyšovania teploty.

5.2 Komfortná teplota a Úspora energie

• Nastavte komfortnú a energeticky úspornú teplotu pomocou tlačidla „Komfort/Úspora energie“.
• V predvolenom výrobnom režime je komfortná teplota 21 °C, teplota pre úsporu energie 17 °C.
• Otočením kolieska vyberte požadovanú teplotu a krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“.
• Na LCD obrazovke sa zobrazí  ikona „Úspora energie“ a aktuálna hodnota teploty v režime úspory energie.
• Otočením kolieska vyberte požadovanú teplotu a krátko stlačte tlačidlo „Potvrdiť“.

5.3 Letný režim

• Po skončení vykurovacej sezóny prepnite hlavicu do letného režimu - hlavica bude úplne otvorená.
• V manuálnom režime otáčajte kolieskom v smere hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí na LED obrazovke 
„On“, čo znamená, že zariadenie prejde do letného režimu.

5.4 Ochrana proti mrazu

• Ak vykurovanie miestnosti nie je potrebné, hlavicu je možné nastaviť do režimu ochrany proti mrazu; 
v tomto režime bude hlavica zatvorená. Keď teplota klesne pod 5°C, hlavica sa automaticky otvorí.
• V manuálnom režime otáčajte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí obrazovka 
„Vypnutá“, čo znamená, že hlavica zapne ochranu proti mrazu.

Technické údaje:......................................................
Pracovná frekvencia/Protokol:  2,4 GHz/Bluetooth 4.2
Napájanie:  2x 1,5 V AA batéria(nie je súčasť balenia)
RF dosah:  do 25 m v uzavretom priestore
Rozsah nastavenia teploty:  0,5 až 29,5 °C
Pracovná teplota:  0 až +40 °C
Krytie:  IP20
Spotreba v pohotovostnom režime: 120 mA
Rozmery:  115 x 63,7 x 60,4 mm
Váha:  141 g


