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Nappali takarékos mód

Elem figyelmeztetés

Beállított hőmérséklet

VIGYÁZAT! Az időzítő beállításait, a készülék működését és konfigurálását ezen keresztül kell 
elvégeznia mobilalkalmazás. A távirányító nem támogatja az időzítő funkciót, és annak kell 
lenniecsak a készülék be-/kikapcsolására és az egység állapotának megjelenítésére 
használható.

Nyomja meg az M gombot a 
váltáshoza rendszeridő között

Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a vagy
 növeléséhezcsökkentse a számjegyet 
a programozásbanés beállítási mód.

Nyomja meg az OK gombot a be-/
kikapcsoláshoz.

PÁROSÍTSA A KÉSZÜLÉKET A TERMOSZTÁTHOZ
Az első használat előtt párosítania kell az egységet a termosztáttal.
1. Nyomja meg a kapcsolót a fűtőpanel bekapcsolásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „-” és „+” gombot 3 másodpercig
 a távvezérlő aktiválásáhozvezérelheti a párosítási módot. A „CONNECT”
 ikon villog, jelezve, hogy a távirányító be van kapcsolvaparing mód
3. Várjon 5 másodpercet a fűtőpanel bekapcsolása után, és a „CONNECT” 
ikon világítA távirányító bekapcsolva marad, jelezve az eszközt, és a távirányító
sikeresen párosítva.
MEGJEGYZÉS: A párosítási folyamat általában 5 másodpercen belül befejeződik. 
Kérjük, győződjön meg rólaa fűtőpanel és a termosztát közötti távolság kevesebb,
mint 3 méter.



 Dátum és idő beállítás

2.       Nyomja meg az OK gombot a készülék bekapcsolásához.

•         Kézi hőmérséklet beállítás
•        ki
•        be

1.       Telepítse “Tuya Smart” applikációt 

2.       Regisztráljon és lépjen be az applikációba.
3.      Adja hozzá a terméket az apphoz. 
         A jelzőfény gyorsan villogni fog.

A. Nyomja“+” jobb fent B. válassza a "háztartási kisgépek
 WIFI".

1.   Csatlakoztassa a fűtőpanelt az áramforráshoz, és kapcsolja be a burkolat oldalán található főkapcsolóval.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot. A kijelzőn 24 óra látható, ami azt jelenti, hogy az idő 24 órás formátumban 
jelenik megformátum. A 12 órás formátum kiválasztásához nyomja meg a „+” vagy „-” gombot. Erősítse meg választását az OK 
gombbal.
 

Erősítse meg választását az OK gombbal.
5. A következő lépésben az óra mező villogni fog. A „+” és „-” gombokkal állítsa be a pontos időt. Erősítse meg a beállításokat a 
gombbalaz OK gombot. Az aktuális időt percben ugyanígy kell beállítani. Nyomja meg az OK gombot a következő lépéshez.
6. Adja meg a téli vagy a nyári időt. Amikor a DST ikon villogni kezd a kijelzőn, a „+” és „-” gombokkal válassza ki:DST aktív 
nyári időszámítás DST inaktív téli időszámítás Erősítse meg választását az OK gombbal
7. Válassza ki a hőmérsékleti skálát. A „+” és „-” gombokkal válthat oC (Celsius) és oF (Fahrenheit) között. megerősít 
beállításait az OK gombbal.

Gyors Indítás

Nyomja meg az OK gombot a 
görgetéshez:

Nyitott ablak érzékelés
Ha a szobahőmérséklet 20 fokon belül 6 fokkal 
csökkenpercben nyitott ajtók, ablakok vagy működése 
miattszellőzőrendszer, az egység automatikusan 
kikapcsolenergiát és fűtést takaríthat meg. Ha folytatni 
szeretnéfel kell fűteni a szobát, be kell zárnia az ajtókat 
ésablakokat, és nyomja meg bármelyik gombot a 
kikapcsolásáhoznyitott ablak mód.MEGJEGYZÉS: Az 
ablak megnyitása mód felülírások futtatásakorminden mód
.

Kapcsolódás a wifi hálózathoz

C. Nyomja meg a „erősítse meg a 
kijelzőtgyorsan villog”, amikor agyors 
jelzőfény a készülékenvillog.



Várja meg, amíg a Tuya Smart csatlakozika 
készülékkel, amíg nem csatlakoziksikeresen, mint 
látható.



Applikáció használata

A. Válassza ki a „Beállítások” gombot, és 
nyomja mega "heti programhőmérséklet"

B. Választhat a hetiprogram vagy időzítő.
A készleta hőmérsékletnek magasabbnak 
kell lennie, minta jelenleg mérsékelt égövi.

C. Nyomja meg a „Kész” gombot.
D. A beállítás törléséhez, 
kérjükválassza a „Törlés” lehetőséget.

WIFI BEÁLLÍTÁSOK ÓVINTÉZKEDÉSEI

1. A távirányító használata után a készüléknek működnie kellát kell alakítani APP 
vezérlésre, és a módot újra ki kell választaniaz APP, ahogy az alábbi ábrán látható.
 Ellenkező esetben az APP nem fog működnimegfelelően működjön.
2. A távirányító tartalmaz egy hőmérséklet-érzékelőt, amelyre szükség vana
 fűtőpanellel egy helyiségben kell elhelyezni (8 méteren belül).
3. A heti programozás beállítása után a fűtőpanel működikfolyamatosan és nincs
 beállított időtartam.A hőmérséklet megváltoztatásáhozbeállítás esetén vissza kell 
térnie a főmenübe, újra ki kell választania az üzemmódot ésmajd növelje a 
hőmérsékletet, hogy tovább működjön.
4. Ha a hőmérséklet-különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 2-3fokon a jelzőfény zöldre vált.
 Automata üzemmódban és hetenteprogramozási módban, ha a beállított hőmérséklet 
3 fokkal magasabb, minta környezeti hőmérséklet, a fűtőpanel bekapcsol; amikor a 
készlethőmérséklet 2-3 fokkal alacsonyabb a környezeti hőmérsékletnél, az egység kikapcsol),
5. A fűtőpanel kikapcsolása után a piros fény villogni kezd. Mikorújra csatlakoztatva
automatikusan párosításra kerül. Amikor a berendezésmegjelenik a képernyőn, az 
alkalmazáson keresztül használható.

Válassza a „mód” lehetőséget, és válasszon a 
közül„Auto” és „Smart” módban.



1.        Távolítsa el az elem fedelét
2.        Helyezzen be 2 x új AAA (R6 1.5V)     alkaline 
elemet, tegye vissza a fedelet.

 

 

 

Elem csere

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a fűtőpanel nem működik, kövesse az alábbi utasításokat:Győződjön meg arról, hogy a megszakító vagy a biztosíték megfelelően működik.
Győződjön meg arról, hogy a fűtőpanel be van dugva, és az elektromos aljzat megfelelően működik.Ha az eszköz továbbra sem működik 
megfelelően, küldje el közvetlenül egy szervizközpontba javításra.MEGJEGYZÉS: HA PROBLÉMÁT TAPASZTAL A FŰTÉSI PANELÉVEL, 
KÉRJÜK, TEKINTSE MEG A GARANCIA INFORMÁCIÓJÁT UTASÍTÁS. KÉRJÜK, NE KÉRJÜK MEG A FŰTÉSPANEL MEGNYITÁSÁT VAGY 
MEGJAVÍTÁSÁT. HA ÍGY TÖRTÉNIK AGARANCIA ÉS KÁROSODÁST VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT. HA A PROBLÉMA MÉG 
MINDIG MEGÁLLÍTJA, KÉRJÜK KAPCSOLATOT AELOSZTÓ.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A fűtőpanel tisztítása előtt kapcsolja ki a fűtőpanelt, és hagyja kihűlni. Válassza le a készülék tápellátását. Azkívül lehet tisztítani, ha áttöröljük egy 
puha nedves ruhával, majd a fűtőpanelt kellszárított. Ne használjon dörzshatású tisztítóport vagy bútorfényezőt, mert ez károsíthatja a felületet. 
Rövid távú tárolásra csakhúzd ki a gyűlöletpanelt és hagyd ott.




