
Vážení zákazníci,
d kujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit tento výrobek. 
Pomocí vašeho nového termostatu m žete pohodln  nastavit jednotnou 
teplotu ve všech místnostech vašeho domu.  Aby byly naše produkty 
bezpe né, spolehlivé a m ly elegantní a moderní design, snoubí se p i 
jejich výrob  moderní technologie, emeslná zru nost a materiály nejvyšší 
kvality.  Pro správnou instalaci a používání termostatu si p e t te 
tento návod obsluze, kde najdete podrobné pokyny. Ujist te se také, že 
instalaci za ízení bude provád t kvalifikovaný odborník v souladu s místními 
p edpisy.

WiFi Termostat série BHT-002

Pro oh ev vody / bojlery / elektrické vytápění

Návod k obsluze

Barevné varianty:
 002BW: ernobílá
 002WB: bílo erná

002FB:   erná
002FW:  bílá  

Termostat 1 ks
Návod k obsluze 1 ks
Ov ení kvality QC Passed 1 ks

Obsah balení 
Šrouby  2 ks
Podlahové idlo (2,5 m) 1 ks
(Podlahové idlo je volitelné.)

VLASTNOSTI
Vzhled

ROZM RY

1. Díky praktickému ovládání bude váš život pohodln jší.
2. Kryt v erné i bílé barv .
3. Moderní design se hodí do jakéhokoli interiéru
4. Dotykový displej s podsvícením je snadno itelný, dokonce i ve tm .
5. Podsvícená tla ítka umož ují intuitivní ovládání za ízení.
6...   Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní jej mohou ovládat dokonce

i d ti.

Funkce
1. Termostat je vybaven pokro ilými funkcemi, jako nap . Modbus/Wifi atd.
2. P esnost na 0,5 °C zaru uje udržení teploty na požadované hodnot . 
3. Zapamatování dat p i odpojení od napájecího zdroje.
4. Nastavitelný týdenní program s možností 6 teplotních změn za den.
5. Možnost vytvo ení skupiny pro jednotné ízení.
6. Kompatibilní s Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, IFTTT.
7. Synchronizace asové zóny, adresy a jazyka je dostupná ve všech jazykových 

nastaveních.
8. Bez omezení pro p idávání místností, podpora Smart Scene.
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O VAŠEM TERMOSTATU
ada produkt  BHT-002 byla vyvinuta k ovládání elektrického podlahového 

vytáp ní, oh evu vody i vodních/plynových topných systém . Produkty 
této ady byly navrženy pro použití v komer ních, pr myslových 
a domácích prostorách. 

SPECIFIKACE MODELU
GA: Oh ev vody, 3A GC: Bojler/Plynový kotel, 
3 A GB: Elektrické podlahové vytáp ní, 16 A
L: Podsvícení
P: Týdenní plánování

N: Modbus komunikace
B: BACnet komunikace
S2: Vnit ní idlo a vn jší podlahové idlo
Nap . BHT-002 GCLP

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájení: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Aktuální zatížení：3 A (oh ev vody/bojler/plynový kotel)

16 A (elektrické vytáp ní)
idlo: NTC 

P esnost: ±0,5 °C
Rozsah nastavení teploty: 5-35 °C
Rozsah zobrazení teploty: 5-99 °C
Okolní teplota: 0-45 °C
Okolní vlhkost: 5-95 % RH (nekondenza ní)
Teplota prost edí: -5-45 °C
Spot eba energie: < 1,5 W
Chyba asování:  < 1 % 
Materiál krytu:  PC + ABS (zpomalova  ho ení)
Instala ní krabice: 86 x 86 mm hranatá nebo 60mm kulatá evropského typu
Kabelové svorky:  Kabel 2 x 1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2

T ída ochrany: IP20
Tla ítka: Kapacitní dotyková tla ítka

P ED P IPOJENÍM A INSTALACÍ
1. P e t te si pe liv  tyto pokyny. Jejich nedodržením m že dojít ke zni ení 

za ízení nebo ke vzniku nebezpe í.
2. Zkontrolujte technické specifikace produktu uvedené v manuálu

a ujist te se, že je produkt vhodný pro aplikaci ve vaší domácnosti.
3.
4.

Za ízení musí být nainstalováno školeným servisním technikem.
Po dokon ení instalace zkontrolujte provoz za ízení podle pokyn
v tomto manuálu.

VAROVÁNÍ
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem i poškození za ízení.
M že dojít k poran ní osob nebo zkratu. 
P ed instalací odpojte za ízení od elektrické sít .

Poznámka:
GA pro oh ev vody;
GB pro elektrické vytáp ní;

GC pro bojlery/plynové kotle;

NTS a Modbus jsou volitelné.
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INSTALACE

Váš termostat je vhodný pro instalaci do standardní 86mm instala ní krabice 
nebo 60mm instala ní krabice evropského typu.
Krok 1. Ujistěte se, že přívod elektrického proudu do termostatu 
je odpojen viz obr. 1.
Krok 2. Vysunutím směrem vzhůru oddělte LCD část termostatu od 
zadní části viz obr. 2.

Krok 3. Připojte termostat k přívodu elektrického proudu viz obr. 3. 
Svorka 1 L spotřebiče, svorka 2 N spotřebiče, svorka 3 N přívodu el. 
proudu, svorka 4 L přívodu el. proudu.
Krok 4. Pomocí přiložených šroubů připevněte zadní část termostatu 
ke zdi viz. obr. 4.

Krok 5. Zasuňte LCD část termostatu zpět k přišroubované zadní části 
termostatu viz obr. 5.

1... Hlavní vypína :  Pro zapnutí/vypnutí termostatu stiskn te       .
2... Manuální / programovatelný režim
Stiskn te tlačítko   pro p epínání mezi manuálním
a programovatelným režimem. Pokud je zvolen manuální režim,          se 
zobrazí v dolní ásti obrazovky. Pokud je zvolen programovatelný režim ,
v levé ásti obrazovky se objeví ikona asového úseku       .

3... Nastavení teploty v manuálním režimu pomocí
V programovatelném režimu není možné nastavit teplotu, as a asování
zapnutí/vypnutí. Chcete-li nastavení zm nit, p epn te do manuálního nebo 
programovatelného režimu.
V manuálním režimu pro nastavení požadované teploty použijte .

POPIS TLAČÍTEK

      ︽           
︾

Krok 6. Instalace je dokončena. Zapněte přívod el. proudu.

STRU NÝ P EHLED DOMOVSKÉ OBRAZOVKY
Topení zapnuto

4... Nastavení hodin
Pro nastavení minut, hodin a dne  (1 = pond lí, 2 = úterý atd.) stiskn te 
tla ítko       . K výb ru použijte tla ítka        ︽           . Stiskn︾                         te                  p               ro potvrzení 
a výstup z nastavení.
5... Zam ení termostatu
Pro zam ení/odem ení termostatu stiskn te       ︽            ︾                         a podržte na 5 sekund. 
V bod  3 pokro ilých funkcí m žete vybrat úplné nebo áste né zam ení 
termostatu. 

Obr. 1 Obr. 2

nebo

Obr. 4Obr. 3

Obr. 5 Obr. 6

Režim Hlavní NahoruDolů
vypínač

Hodiny

Časovač 
ON/OFF

Čas

Časový
úsek

Týden

Připojení k síti
Zámek

Teplota v místnosti

Nastavení požadované teploty

Úsporný režim

Programovatelný režim

Manuální režim

NAPROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU BEZ WIFI PŘIPOJENÍ
Pro nastavení jednotlivých programů pomocí termostatu (nikoliv pomocí 
chytrého telefonu nebo tabletu) se řiďte následujícími pokyny:

Pro vstup do nastavení programu Sobota stiskn te      (v levé ásti 
obrazovky se zobrazí 6). 

asový úsek, teplotu a program Ned le nastavíte stejným zp sobem.
Stiskn te                                                                          pro potvrzení a výstup z nastavení.

Výchozí nastavení jednotlivých program

Stiskn te        pro p epínání mezi manuálním režimem a režimem
programu. Pokud je zvolen manuální režim,         se zobrazí v dolní ásti 
obrazovky.
V režimu programu stiskn te a podržte          , dokud se nezobrazí týdenní 
nastavení (v levé ásti obrazovky se zobrazí 1 2 3 4 5).
Pro nastavení asu použijte  ︽     

í 
 a
po
     

už
    

ijt
.︾ e      ︽     Pro nastavení asování vypnut   ︾    ︽  Pro nastavení teploty použijte a    ︾  .

Tento postup opakujte i pro asové úseky 3 4 a 5 6.

Zobrazení asu
VŠEDNÍ DEN (POND LÍ - PÁTEK) (na 

displeji se zobrazí 1 2 3 4 5)
VÍKEND (SOBOTA)
(na displeji se zobrazí 6)

AS TEPLOTA AS TEPLOTA

VÍKEND (NED LE)
(na displeji se zobrazí 7)

AS TEPLOTA

asový úsek 5 (1+2)

asový úsek 6 (3+4)

asový úsek 3
asový úsek 4

asový úsek 2
asový úsek 1 06:00

08:00
11:30
13:30
17:00
22:00

06:00
08:00
11:30
13:30
17:00
22:00

06:00
08:00
11:30
13:30

17:00
22:00

20  C。

15  C。

15  C。
15  C
。

22  C。

15  C。

20  C。

20  C。

20  C。
20  C。

20  C。

15  C。

20  C。

20  C。

20  C。
20  C
。

20  C。

15  C。

Pro všední dny (po-pá) a víkendy (so nebo ne) lze nastavit r zné hodnoty.

Kontrola teploty podlahového idla
Pro zobrazení teploty podlahového idla stiskn te a podržte tla ítko
na 5 sekund. 

︾                

Kód Funkce Nastavení a možnosti Výchozí

1 Teplotní kompenzace -7 až + 7 °C (pro vnit ní idlo) -1

2 1 ~ 5 °C 1

3 Zámek tla ítek 01

4 Typy idel AL

05

6 Max. nastavená teplota 15-45 °C 35

7 Režim zobrazení 00

8 000-10 °C

9 4525-70 °C

A 0

B Ekonomická teplota 0-30 °C 20

In: Vnit ní idlo（pro ízení a omezení teploty）
Ex: Vn jší idlo（pro ízení a omezení teploty）
Ou: Pouze vn jší idlo
AL: Vnit ní/Vn jší idlo（vnit ní idlo pro ízení teploty,

vn jší idlo pro omezení teploty）

. 00: Všechna tla ítka, krom  hlavního vypína e, jsou zam ená
01: Všechna tla ítka jsou zam ená.

00： Zobrazí se nastavená teplota i teplota v místnosti
01： Zobrazí se pouze nastavená teplota

Ekonomický režim

Teplota mrtvé zóny

00: B žný režim
01: Úsporný režim

5 Min. nastavená teplota 5-15 °C

Nastavení ochrany proti 
vysokým teplotám

Nastavení ochrany proti
nízkým teplotám

POKROČILÉ NASTAVENÍ TERMOSTATU
Je-li za ízení vypnuté, stiskn te a sou asn  podržte         a           

               na 5 sekund, 
abyste se dostali do menu nastavení funkcí. Pro pohyb v seznamu 
dostupných funkcí použijte . Pomocí  ︽       a       ︾   z m  níte                       dostupná    
nastavení. Všechna nastavení se potvrzují automaticky.

Dodává:
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WI-FI P IPOJENÍ
P ed prvním použitím wifi termostatu je nutné nakonfigurovat Wifi 
a nastavení p es váš chytrý telefon i tablet. Wifi sí  umož uje komunikaci 
mezi p ipojenými za ízeními.

Krok 1 Stažení aplikace (Obr. 1-1)

WIFI

Pro za ízení s opera ním systémem IOS si z Apple Store stáhn te aplikaci 
My BecaSmart.  Nebo naskenujte p íslušný QR kód (Obr. 1-2).
Pro za ízení s opera ním systémem Android si aplikaci My BecaSmart stáhn te 
z Google Play. Nebo naskenujte p íslušný QR kód (Obr. 1-3).

Krok 2 Registrace vašeho ú tu
Po otev ení BecaSmart se na obrazovce zobrazí oznámení (Obr. 2-1). 
Pro vstup do nabídky registrace zvolte možnost Allow (Povolit) (Obr. 
2-2). Zvolte možnost Register (Zaregistrovat) a vepište své telefonní íslo 
nebo e-mail (Obr. 2-3). Obdržíte ov ovací kód. Zadejte heslo, které si 

pečlivě uschovejte, a potvr te (Obr. 2-4). Registrace byla dokon ena. Pokud 
již ú et máte, p ihlaste se.

  Obr. 1-3 Android  Obr. 1-2 IOS Obr. 1-1

  Obr. 2-1   Obr. 2-2

  Obr. 2-3   Obr. 2-4

na osm                         (8) sekund. Rozsvítí se 
.podsvícení a na obrazovce bude každou sekundu blikat        

Znovu stiskn te a podržte              na osm (8) sekund.
Ikonka         bude blikat každé t i (3) sekundy.
Poté se vra te na domovskou stránku aplikace

︽

Krok 3 P ipojení Wifi
Na vašem termostatu
Je-li za ízení vypnuté, stiskn te a podržte   ︾

Klikněte na možnost Add Device, na další obrazovce na AP Mode vpravo
nahoře. Klikn te na možnost Confirm indicator slowly blink (Potvrzení 
pomalého blikání indikátoru) (Obr. 4-1), poté vyberte sí  a vra te se 
zp t do aplikace k zadání hesla vašeho bezdrátového připojení (Obr. 
3-3 ) a potvr te jej. Na displeji se objeví menu nastavení (Obr. 4-2).
Zvolte Connect now (P ipojit ihned) pro p ipojení k Wifi Smartlife-XXXX vašeho 
termostatu (Obr. 4-3). 
Vra te se zp t do aplikace a klikn te na Connect now (P ipojit ihned) Poté 
se aplikace p ipojí automaticky ).
Dokon ení nastavení m že trvat 5 - 90 sekund.
Název místnosti lze zm nit, pokud je za ízení p ipojeno (Obr. 4-4).  

  Obr. 4-1   Obr. 4-2

  Obr. 4-3   Obr. 4-4

NAPROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU PŘES WIFI PŘIPOJENÍ
Pokud byla místnost nastavena úsp šn , zobrazí se na domovské obrazovce 
(Obr. 5-1). Kulaté tla ítko slouží k aktivaci/deaktivaci vytáp ní v místnosti.

Pro možnost nastavení termostatu klikn te vždy do p íslušného ádku. 

Tla ítko pro zapnutí/vypnutí. Jedním stisknutím termostat zapnete, 
dalším stisknutím jej vypnete.
Tla ítko pro zam ení/odem ení. Pokud má zelenou barvu, obrazovka je 
„Uzam ená“. Pokud má barvu šedou, obrazovka je „Odem ená“.
Ekonomický režim. V tomto režimu termostat udržuje teplotu na 20 °C 
(tato hodnota nem že být zm n na i p enastavena).
Tla ítko manuálního nastavení. V tomto režimu m že být vytáp

ní nastaveno manuáln  (nap . bez využití p ednastavených program ).
Ikonka programu. Pokud se na displeji zobrazí tato ikonka, termostat 
bude pracovat v režimu p ednastaveného programu vytáp ní.
V manuálním režimu stiskn te        pro výb r programu         a naopak.

  Obr. 4-1   Obr. 4-2

  Obr. 4-3   Obr. 4-4
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* Pro manuální nastavení teploty použijte žluté kole ko. Hodnota 
teploty se zobrazí uprost ed obrazovky. Po n kolika sekundách se zobrazí 
aktuální teplota v místnosti.
* Pro vstup do nastavení programu klikn te v programovatelném 
režimu na možnost nastavení programu (ve spodní ásti obrazovky, 
(viz obr. 5-2), kde výb rem možnosti Všední dny (po-pá) nastavíte as 
a teplotu preferovaného programu.
* Lze nastavit as a teplotu 6 asových úsek  (Obr. 5-3)
* Stejným zp sobem nastavíte i as/teplotu režimu Víkend (so-ne), 
pokud jej zvolíte v horní ásti obrazovky.
* Je-li nastavení dokon eno, klikn te na BACK. a potvrďte nastavení 
kliknutím na CONFIRM. 

  Obr. 5-1   Obr. 5-2

  Obr. 5-3   Obr. 5-4

Jak vytvo it skupinu?
Stiskn te tla ítko menu v erveném kroužku (Obr. 5-2), poté zvolte možnost 
Create group (Vytvo it skupinu) (Obr. 6-1). Vyberte všechny požadované 
místnosti a potvr te.  

  Obr. 6-1   Obr. 6-2

  Obr. 7-1   Obr. 7-2

Uživatel, který tuto skupinu vytvo il tak m že ovládat teplotu ve všech 
t chto místnostech najednou.
Poznámka
Mimo možnosti vytvo ení skupiny je v této ásti menu taktéž možné 
zm nit název vašeho za ízení, sdílet jej a získávat informace. 

Jak sdílet vaše za ízení s rodinou?
Nejprve stáhněte aplikace a registrujte nový účet dle postupu v kroku 
1 a 2 WIFI PŘIPOJENÍ. 
Zp sob 1: Viz výše.
Zp sob 2: Klikn te na ikonku Profile (Profil) v pravém dolním rohu hlavního 
menu (Obr. 6-2).
Zvolte možnost Device Sharing (Sdílení za ízení) a poté p idejte ú et, který 
chcete sdílet.
Na této stránce m žete vid t sdílený ú et i vámi sdílené za ízení.

  Pokud je váš ú et sdílen, není nutné už cokoli nastavovat.
  M žete p idat libovolný po et místností.

Jak p ipojit vaše za ízení k Amazon Echo nebo Google Home?
  Ve vašem profilu zvolte možnost Integration (P ipojení). Potvr te kliknutím 
na Use Now (Použít hned) > (Obr. 7-1) pro výb r mezi Amazon Echo, Google 
Home, Tmall Genie nebo IFTTT.

. Problém ešení

Termostat je zapnutý, ale displej 
nesvítí.

* Zkontrolujte, zda p ipojení mezi LCD panelem 
a napájecím zdrojem není uvoln né.

Termostat nefunguje, ale displej 
svítí.

* Vym te LCD panel i napájecí zdroj za nový.

Pokojová teplota se liší od té 
aktuální.

* Prove te kalibraci teploty v bod  1 pokro ilého 
nastavení.

SERVIS
Na termostat se vztahuje záruka v délce 24 m síc  od data nákupu. 
Za servis mimo záru ní dobu m že být ú tován poplatek. Pro 
podrobn jší informace nás, prosím, kontaktujte.

Co je funkce Smart Scene a jak ji používat?
P izp sobte si své osobní nastavení tak, aby vyhovovalo vašim pot ebám. 
Nastavte termostat nap . tak, aby se spustil, když se vrátíte dom (Obr. 
7-2). Stiskn te  +  v nastavení.
Krok 1: Lze nastavit podmínky programu, jako je nap . teplota nižší než 20 °C, 
poté klikn te na Save (Uložit). (Podmínky: Teplota, Vlhkost, Po así, PM2.5,
Kvalita vzduchu, Východ/západ slunce, Za ízení).
Krok 2: P idejte program. Stiskn te  +  pro výb r za ízení (Zapnutí, Nastavení 
teploty, Zámek), které chcete nastavit. Pokud chcete nastavení vymazat, 
nakonec stiskn te Delete (Vymazat).
POZNÁMKA: Zvukové upozorn ní lze zapnout/vypnout v PROFILE-SETTING-
SOUND (Profil-Nastavení-Zvuk). Zvuk se shoduje s výchozím nastavením 
vašeho systému.

Návrat do továrního nastavení
Potvrzením možnosti Restore Manufacturer Defaults (Obnovit výchozí hodnoty 
výrobce) resetujete nastavení termostatu. Postup: Otevřete aplikaci - vejděte 
do místnosti - v pravém horním rohu klikněte na „menu“ a na úplném konci 
nabídky stiskněte možnost Restore Manufacturer Defaults (Obnovit výchozí 
hodnoty výrobce).

JEDNODUCHÉ EŠENÍ PROBLÉM

Dodává:
Sakutus CZ a.s.
391 31 Dražice 256

Dodává:

INFRATOPENÍ a.s
Nám. Přátelství 1518/4
10200 Praha 10 - Hostivař
info@infratopeni.cz
www.infratopeni.cz

7/8 8/8


