Sada chytré termohlavice
Secutek Smart WiFi SSW-SEA801 + Gateway
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125
SHX Trading s.r.o.
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1. Popis zařízení
Termostat

1.
2.
3.
4.
5.

Přepínač režimů Auto/Manual
Nastavení automatických režimů
Přepínač Comfort/Economic
Tlačítko zvýšit teplotu
Tlačítko snížit teplotu

6. Ukazatel režimu Auto
7. Ukazatel režimu Manual
8. Ukazatel nastavení programů
9. Zobrazení aktuálního času
10. Režim Comfort
11. Režim Economic
12. Režim ochrana před mrazem
13. Indikátor slabé baterie
14. Aktuální časový úsek programu
15. Symbol otevření/zavření ventilu

Brána (Gateway)

1.
2.
3.
4.
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Červená dioda – WiFi indikátor
Modrá dioda – Zigbee indikátor
Napájecí konektor
Přepínač režimů / tlačítko RESET
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2. Instalace
a) Sejměte kryt a vložte 2xAA baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně.

b) Po vložení baterií se zařízení zapne a na obrazovce se rozbliká
(TEST) a
vyčkejte, než se konektor maximálně zasune. (Po namontování hlavice stiskněte
libovolné tlačítko pro ukončení testu)
c) Namontujte hlavici na vaše topení a utáhněte. (Před namontováním hlavice plně
otevřete ventil na vašem radiátoru)

a) Po ukončení testu budete vyzváni k zadání platného data a času. Hodnotu lze
měnit tlačítky + nebo -. Mezi prvky rok, měsíc/den, hodina je možné přepínat
stiskem tlačítka „PROG“. Následně nastavení potvrdíte tlačítkem „Auto/MANU“.
b) Zařízení se přepne na hlavní obrazovku.

3. Připojení brány (gateway) pomocí mobilní aplikace
a) Připojte gateway (bránu) do zdroje napájení pomocí microUSB kabelu. Zařízení
se zapne (rozsvítí se červená a modrá dioda)
b) Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „SmartLife“
z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

c) Spusťte aplikaci a budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již aplikaci
používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na hlavní
obrazovku aplikace.
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d) Pro přidání gateway stiskněte tlačítko „⊕“ v pravém horním rohu. Vyberte
kategorii „Gateway Control“, a následně položku „Wireless Gateway
(Zigbee)“.

SHX Trading s.r.o.
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e) Vyberte místní Wi-Fi síť, ke které budete chtít bránu připojit. Vyplňte heslo WiFi
sítě a potvrďte. (5GHz není podporováno)

f) Resetujte gateway do továrního nastavení podržením tlačítka „RESET“ a
potvrďte. Červená dioda by měla blikat. Aplikace začne vyhledávat dostupná
zařízení.
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g) Po připojení potvrďte operaci tlačítkem „Dokončeno“.

4. Připojení termostatu k bráně pomocí mobilní aplikace
a) Po připojení brány k aplikaci budete přesměrováni do seznamu připojených
zařízení k bráně (případně rozklikněte konkrétní bránu na hlavní obrazovce
aplikace). Klikněte na tlačítko „Add subdevice“, zvolte „More device reset
methods“ a vyberte položku „Termostatický ventil chladiče“.
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b) Na termostatu podržte zároveň tlačítka „AUTO/MANU“ a „+“. Zařízení se přepne
do párovacího módu (tlačítka držte po celou dubu vyhledávání). Potvrďte tlačítkem
„Confirm indicator rapidly blink“. Aplikace začne vyhledávat dostupná zařízení.
Zvolte zařízení, které chcete přidat a následně stiskněte tlačítko „Dokončeno“
pro přidání zařízení.

c) Zařízení se přidá do seznamu připojených zařízení k bráně (gateway). Kliknutím
se otevře nastavení ovládacích prvků termostatu.
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5. Popis funkcí aplikace
Hlavní obrazovka

Program
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6. Ovládání termostatu bez aplikace
a) Termostat má ve výchozím nastavení přednastavené 4 automatické programy
(2x Comfort – symbol slunce, 2x Economic – symbol měsíc), které se spouští, jeli termostat v režimu Auto (tlačítko „Auto/Manu“ – na obrazovce musí být symbol
Auto)

•

•
•
•

Změnu jednotlivých programů lze provádět po stisknutí tlačítka „PROG“.
Jako první je nutné nastavit, pro které dny bude nastavení programů
měněno (volba se provádí tlačítkem „+“ nebo „-“). Výběr potvrdit stiskem
tlačítka „PROG“.
Dále je nutné nastavit začátek 1.periody programu. Opět potvrdit tlačítkem
„PROG“.
Následně se provede nastavení teploty pro konkrétní periodu. Potvrdit
tlačítkem „PROG“ a opakovat pro nastavení zbylých period.
Celé nastavení se uloží stiskem tlačítka „AUTO/MANU“

b) Pro ruční nastavení teploty přepněte termostat do režimu MANU tlačítkem
„AUTO/MANU“ (signalizuje symbol MANU na obrazovce). Poté je možné měnit
teplotu v místnosti tlačítky „+“ nebo „-“.
Aktuální teplotu v místnosti lze zobrazit dlouhým podržením tlačítka
SHX Trading s.r.o.
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c) Přepínání mezi režimy Comfort/Economic lze provést stiskem tlačítka
d) Klesne-li teplota v místnosti pod 6˚C zapne se ochrana před mrazem, hlavice
automaticky otevře ventil topení, dokud teplota opět nestoupne nad 8˚C. Tímto
způsobem bude radiátor chráněn před zamrznutím.

7. FAQ – často kladené dotazy
„Zařízení se vůbec nezapne“
Zkontrolujte, zda jste správně vložili baterie.

„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“
Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu.

Napájení termostatu 2x 1,5V AA baterie

Životnost baterie

Až 1 rok

Konektivita

ZigBee Protokol

Frekvence

868MHz

8. Závěrečná ustanovení
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat.
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