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Úvod
Děkujeme za Váš nákup.
Váš nový termostat zajistí pohodlnou regulace teploty v celé místnosti. 
Spojujeme technologie, řemeslné zpracování a materiály nejvyšší kvality, 
abychom vám poskytli bezpečný a spolehlivý produkt v kombinaci 
s elegantním moderním designem.

Přečtěte si tuto instalační / programovací příručku, kde najdete kom-
plexní pokyny k instalaci a činnosti termostatu. Ujistěte se také, že váš 
termostat instaluje vhodně kvalifikovaná osoba a dodržuje všechny míst-
ní předpisy.

Obsah balení: 
Termostat    1ks
Manuál    1ks
Kontrola kvality:   1ks
Šroubky:    2ks
Externí podlahový sensor (2,5m) 1ks

O VAŠEM TERMOSTATU
Řada termostatů BHT-6000 byla vyvinuta pro řízení infratopení a elek-
trických podlahových systémů vytápění. Tento termostat je navržen pro 
použití v komerčních, průmyslových, občanských a domácích nemovitos-
tech.

TECHNICKÁ DATA
Napájení: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ
Aktuální zatížení: 16A (elektrické topení)
Senzor: NTC3950, 10K
Přesnost: ± 0,5 ° C nebo ± 1 ° F
Nastavitelný teplotní rozsah: 5 - 35 ° C
Zobrazovaný teplotní rozsah: 5 ~ 99
Teplota okolí: 0 ~ 45 ° C
Vlhkost okolí: 5 ~ 95% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Teplota skladování: -5 ~ 45 ° C
Spotřeba energie: <1,5 W
Chyba časování: <1%
Materiál pláště: PC + ABS (ohnivzdorný)
Instalační krabice: 86 * 86 mm čtvercová nebo evropská 60 mm kulatá 
krabice
Drátové svorky: Drát 2 x 1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2
Třída ochrany: IP20
Dotyková tlačítka

Thermostat BHT-6000 GBLW 
UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ROZMĚRY

FUNKCE
Vzhled
1. Elegantní černá obrazovka.
2. 51 mm kulatá plocha displeje pomáhá chránit vaše oči.
3. Skleněná nebo akrylová čočka dle vašeho výběru.
4. Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje.
5. Moderní stříbrný rámeček.
6. Viditelná tloušťka nad stěnou je pouze 11 mm.
7. Rotace připojení umožňuje snadnou instalaci.
8. K instalaci je vhodná skrytá krabička 86 mm a evropská 
kulatá krabička 60 mm.
9. Bílé nebo černé barevné provedení.

Fuunkce
1. K dispozici jsou výkonné funkce, jako je BACnet / modbus 
/ wifi atd.
2. Přesnost 0,5 ° C Přesnost udržuje teplotu na nastavené 
úrovni.
3. Datová paměť při vypnutém napájení.
4. Programovatelné 5 + 2 režimů se šesti změnami za den 
maximalizuje pohodlí a hospodárnost.
5. Vytvoření skupin pro centralizované řízení.
6. Kompatibilní s Amazon Echo, Google Home, Tmall Genie, 
IFTTT.
7. Nastavení jazyka dle časové zóny.
8. Žádný limit v počtu připojených termostatů do aplikace.
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INSTALACE

Váš termostat je vhodný pro instalaci do evropské instalační krabičky 60 mm.
Krok 1. Vypněte napájení (viz obr. 1).

Krok 2. Odstraňte montážní desku otáčením části LCD (viz obr. 2).

.

PŘED INSTALACÍ
1. Přečtěte si pozorně tyto pokyny. Následná chyba může poškodit pro-
dukt nebo způsobit nebezpečný stav.
2. Zkontrolujte parametry uvedené v pokynech a na produktu a ujistěte 
se, že je produkt vhodný pro vaši aplikaci.
3.Instalaci zajistí vyškolený a zkušený servisní technik.
4. Po dokončení instalace zkontrolujte fungování produktu podle těchto 
pokynů.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

11 Vlhkost
12 C nebo F
13 Období 1 až 6
14 Pokoj Teplota. Zobrazit
15 Zahřívání zapnuto
16 Tlačítko dolů
17 Režim tlačítka nahoru
18 Režim tlačítka hodin
19 Režim
20 Zapnutí / vypnutí napájení

1 Pondělí až sobota
2 Náhodná teplota
3 Nastavte Teplotu
4 Teplota podlahy
5 WiFi
6 Hodiny
7 Ruční
8 Vytápění
9 Zobrazení času

10 Časování zapnuto / vypnuto

PROVOZ
Během zapnutí
1. Zapnutí / vypnutí:
Stisknutím          zapnete / vypnete termostat

2. Ruční a programovatelné
Stisknutím tlačítka M (režim) přepnete mezi ručním a programovým režimem. V 
ručním režimu se v levé dolní části obrazovky zobrazí       . V programovatelném 
režimu se na pravé straně zobrazí ikona období.

3. Nastavení teploty
V režimu programovatelné nelze nastavit teplotu, čas a časování zapnutí / 
vypnutí. Pokud chce uživatel změnit, přejděte do manuálního nebo programo-
vatelného režimu. V režimu manuální stiskem nastavíte požadovanou teplotu

4. Úprava/nastavení hodin
Stisknutím ikony        nastavíte pomocí            šipek minutu, hodinu a den v týdnu 
(1 = pondělí, 2 = úterý atd.). Stiskněte ikonu ještě jednou         pro potvrzení a 
ukončení.

5. Uzamčení termostatu
Stisknutím a podržením tlačítka M (režim) po dobu 5 sekund zamknete / odem-
knete termostat. V položce 3 základního nastavení máte možností pro výběr 
zamčení všech tlačítek nebo všech tlačítek kromě tlačítka vypnutí a zapnutí.

6. Nastavení / nastavení programových plánů
Po navázání připojení Wi-Fi váš termostat automaticky přijme programový plán 
vytvořený prostřednictvím aplikace na vašem zařízení (podrobné pokyny viz níže). 
Chcete-li nastavit programové plány prostřednictvím vašeho termostatu (NE 
prostřednictvím smartphonu / tabletu), jednoduše postupujte podle pokynů níže:

Poznámka: Nastavení časového plánu programu prostřednictvím ter-
mostatu lze provést pouze v případě, že mezi termostatem a smartpho-
nem / tabletem není připojení Wi-Fi

 
 POZOR
Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 
nebo poškození zařízení. 
Může vám dát elektrický 
šok nebo zkratovat 
zařízení.
Před instalací odpojte 
napájení.

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Krok 3. Připojte napájení, vložte do příslušných svorek(podrobnosti viz 3).

Krok 4. Upevněte montážní desku do zdi pomocí šroubů v krabici (viz obr. 4).

Krok 5. Upevněte tělo termostatu a rotující montážní desku (viz obr. 5)
Krok 6. Instalace dokončena (viz obr. 6)
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Stisknutím tlačítka        přepínáte mezi       ručním a programovým režimem. V 
manuálním režimu se v levém dolním rohu obrazovky v programovém režimu 
zobrazí a podržte ikonu       , dokud se neobjeví nastavení plánu dne v týdnu (1 2 3 
4 5 se zobrazí v horní části obrazovky)
a ! šipky            pro nastavení času.

Stiskněte ikonu          a pomocí šipek           a nastavte čas vypnutí (2. perioda).

Stiskněte ikonu        a použijte šipky           a pro nastavení teploty.

Tento postup opakujte pro období 3 a 4.

Dalším stisknutím ikony           vstoupíte do nastavení sobotního plánu (6 se zo-
brazí v horní části obrazovky).

Opakujte výše uvedený postup pro nastavení období a teploty. a nedělní rozvrh
Stiskněte ještě jednou pro potvrzení a ukončení.

 Výchozí nastavení pro programový plán

Pro pracovní dny (Po - Pá) a pro víkendy (So nebo Ne) může být stanoven samo-
statný rozvrh.

7. Kontrola teploty podlahového senzoru
Stisknutím a podržením šipky         po dobu 5 sekund se zobrazí teplota podla-
hového senzoru.,

8. Návrat k továrnímu nastavení
Otevřete aplikaci, vstupte do příslušného termostatu a klikněte na nastavení 
v pravém horním rohu. Na konci najdete možnost „Reactore Manufacturing Mode“ 
a podržte ikonu. Poté se termostat vrátí do továrního nastavení.

Kód Funkce Možnosti Natavení

1 Teplota
  Kompenzace -7 až 9 (pro interní čidlo) -1

2 Teplota mrtvé zóny 1~5°C 1

3 Tlačítko zamykání 00:zamčena všechna tlačítka kromě tlačítka 
zapnutí/01:zamčena všechna tlačítka 01

4 Typy senzorů In: pouze interní senzor, Ou: pouze externí senzor, AL: 
interní i externí senzor ke snímání teploty AL

5 Minimálně nastavitelná teplota 5-15°C 05

6 Maximálně nastavitelná teplota 5-45°C 35

7 Zobrazovací mód 00: zobrazení nastavené i aktuální teploty, 01:zobra-
zení pouze nastavené teploty 00

8 Jas v pohotovostním režimu 0-10°C 00

9 Vysoká teplota 25-70°C 45

A Ekonomický režim 00:normální režim
01: energetický úsporný režim 0

B Ekonomická teplota 0-30°C 20

C Jas 3-99 04

Zobrazení času

Pracovní dny (PONDĚLÍ-PÁTEK) (1 2 3 4 
5 ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE)

VÍKEND (Sobota)
(6 ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE)

VÍKEND (neděle)
(7 ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE)

Čas Teplota Čas Teplota ZEIT TEMP.

Období 1 06:00 20°C 06:00 20°C 06:00 20°C

Období 2 08:00 15°C 08:00 20°C 08:00 20°C

Období 3 11:30 15°C 11:30 20°C 11:30 20°C

Období 4 13:30 15°C 13:30 20°C 13:30 20°C

Období 5 17:00 22°C 17:00 20°C 17:00 20°C

Období 6 22:00 15°C 22:00 15°C 22:00 15°C

PŘIPOJENÍ WI-FI
Před prvním použitím termostatu Wi-Fi musíte nakonfigurovat signál 
WiFI a nastavení prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. To umožní 
komunikaci mezi vámi a připojeným zařízením.

Obr1-1 Obr 1-2 iOS Obr 1-3 Android
Pro zařízení IOS vyhledejte aplikaci „Smart Life“ v Apple Store a stáhněte si ji.
Případně naskenujte příslušný QR kód zde (Obr. 1-2).

Pokud jde o zařízení ANDROID, vyhledejte na Google Play aplikaci „Smart Life“ a stáhněte ji. 
Případně naskenujte QR code (obr. 1.3)

Krok 2 Registrace
Otevřete aplikaci „Smart life“, objeví se upozornění (obr. 2.1), klikněte „Allow“ a 
dále „Register“ (obr. 2.2) a pokračujte na registrační stránku. Vyplňte vaše tele-
fonní číslo nebo email (obr. 2.3.). Získáte potvrzovací kód. Dále vložte vaše heslo a 
potvďte (obr. 2.4). Registrace je dokončena. Pokud již máte účet registrovaný, stačí 
stisknout „Login“ (obr. 2.2.)

Krok 3 Připojte signál Wi-Fi

Na vašem termostatu
Na vypnutém napájení stiskněte a podržte šipku         a po dobu osmi (8) 
sekund. Objeví se ikona wifi           blikající každou sekundu.

Poté na vašem smartphonu / tabletu
Stisknutím tlačítka „+“ v pravém horním rohu stránky (viz obr. 3-1-1) 
přidejte zařízení. Klepněte na tlačítko „Confirm indicator rapidly blink“(o-
br. 3-2), poté vyberte síť a zpět do aplikace, zadejte heslo bezdrátového 
směrovače (obr. 3-3) a potvrďte. Aplikace se připojí automaticky (obr. 
3-4). Dokončení může obvykle trvat až 5 ~ 90 sekund. Název vašeho 
pokoje lze upravit, když je zařízení připojeno (obr. 4-4).

Toto je režim EZ, který umožňu-
je rychlé síťové připojení mezi 
vaší aplikací a zařízením. Pokud 
to váš směrovač nepodporuje 
nebo je signál wifi slabý nebo se 
nemůžete připojit pomocí režimu 
EZ, stiskněte režim AP v pravém 
horním rohu na obrázku 3-2. 
Pokud jste termostat úspěšně 
připojili, ignorujte prosím nas-
tavení AP jako níže.

Během vypnutí

Nastavení funkcí a možností
Když je napájení vypnuto, stiskněte a přidržte        a současně         po 
dobu 5 sekund. za účelem dosažení funkce systému. Poté stiskněte pro 
procházení dostupnými funkcemi a pomocí šipek           změňte dostupné 
možnosti. Všechna nastavení jsou potvrzena automaticky.

Krok 1 Stáhněte aplikaci (Obr. 1-1)

Obr2-1 Obr 2-2 Obr2-3 Obr 2-4

Obr 3-1-1 Obr 3-1-2 Obr 3-1-3 Obr 3-2

Obr 3-3 Obr 3-4
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Na vašem termostatu
Při vypnutém napájení stiskněte a podržte šipku          po dobu osmi (8) 
sekund. Podsvícení se rozsvítí a ikona          zmizí jednou za sekundu ... 
Stiskněte a podržte šipku        po dobu osmi (8) sekund. Ikona         bude 
blikat jednou za 3 sekundy.
Poté na vašem smartphonu / tabletu
Klikněte na „Confirm indicator rapidly blink“(obr. 4-1), poté vyberte síť 
a zpět do aplikace zadejte heslo bezdrátového směrovače (obr. 3-3) a 
potvrďte. Aplikace přejde na stránku na obrázku 4-2.
Stisknutím tlačítka Připojit nyní vyberte signál WiFi Smartlife-XXXX 
vašeho termostatu (Obr. 4-3).
Vraťte se do aplikace a klikněte na Připojit, poté se aplikace připojí 
automaticky (Obr. 4-3)
Dokončení může obvykle trvat až 5 ~ 90 sekund. Název vašeho pokoje 
lze upravit, když je zařízení připojeno (obr. 4-4).

PROGRAMOVÁNÍ VAŠEHO TERMOSTATU
Když je váš pokoj úspěšně založen, zobrazí se na domovské obrazovce 
(Obr. 5-1). Kruhové tlačítko slouží k zapnutí / vypnutí místnosti. Kli-
knutím na řádek začnete programovat termostat.

Jak vytvořit skupinu?
Stiskněte tlačítko nabídky v horním roku (Obr. 5-2) a poté klikněte na 
„Vytvořit skupinu“ (Obr. 6-1). Vyberte všechny místnosti, které chcete, a 
potvrďte. 
Ten, kdo vytvoří tuto skupinu, může ovládat všechny místnosti najednou.

POZNÁMKA
Kromě vytvoření skupiny můžete na této stránce nabídky také upravit 
název zařízení, sdílet zařízení a získat informace o zařízení.

Jak sdílet zařízení se svým rodinným příslušníkem?
Způsob 1: Uvedeno výše.
Způsob 2: Klikněte na svůj profil v pravé dolní části hlavní stránky (Obr. 
6-2).
Vyberte možnost Sdílení zařízení a poté přidejte účet, který chcete sdílet. 
Na této stránce sdílení můžete vidět odeslaný účet pro sdílení a zařízení, 
které jste sdíleli. Pokud sdílíte, nemusíte nic dělat.
Můžete přidat tolik pokojů, kolik chcete.

Jak připojit zařízení k Amazon Echo nebo Google Home
Ve svém profilu klikněte na stránku „Interegration“. Stiskněte „Use Now“ 
(Obr. 7-1) pro Amazon Echo nebo Google Home nebo Tmall Genie nebo 
IFTTT a pak si můžete prohlédnout provozní kroky.

Jaká je vaše scéna a jak ji používat
Přizpůsobte si své osobní scény podle svých potřeb. Například nastavit 
svůj domov automaticky zapnout termostat, když se vrátíte domů (obr. 
7-2). Stiskněte tlačítko „+“ do nastavení
Krok 1: Můžete nastavit podmínku pro úkol jako Teplota pod 20 stupňů, 
pak klikněte na Uložit. (Stav: Teplota, Vlhkost, počasí, PM2,5, Kvalita 
vzduchu, Východ / Západ slunce, Zařízení)
Krok 2: Přidejte úkol. Stisknutím tlačítka „+“ vyberte Zařízení (Napájení, 
Nastavit teplotu, Režim blokování), které chcete použít, a poté uložte. 
Pokud chcete odstranit scénu, můžete nakonec stisknout Delete.

POZNÁMKA: Zvuk v místnosti lze zapnout / vypnout pomocí NAS-
TAVENÍ PROFILU-ZVUK. Zvuk je sladěn s výchozím nastavením vašeho 
systému.

SERVIS
Termostat má záruku 24 hodin od data nákupu. Servis mimo záruční 
dobu může být zpoplatněn. Pro více detailů nás prosím kontaktujte.

Tlačítko zapnutí / vypnutí. Pokud je tlačítko červené, je napájení zapnuto. Pokud je 
tlačítko šedé, napájení je „Vypnuto“.

Posunutím žlutého tlačítka dozadu nebo dopředu ručně nastavíte teplotu, 
teplota se zobrazí ve středu stránky. Po několika sekundách se zobrazí aktuální 
pokojová teplota.

* Když jste v režimu Program, klikněte na nastavení plánu (vedle programového 
tlačítka) a přejděte na stránku „schedule“ (viz obr. 5-2), kde můžete jednoduše 
kliknout na pracovní dny (Po-Pá) a pak na čas / teplotu pro přizpůsobení prefero-
vanému plánu.

* Můžete nastavit 6 období - čas a teplota. (Obr. 5-3)

* Opakujte výše uvedené po kliknutí na nastavení víkendu (So-Ne) v horní části 
stránky.

* Jakmile byl nastaven váš „schedule“, klikněte na „SAVE“ a aplikace odešle pro-
gramování do vašeho termostatu a potvrdí, že plán byl uložen.

Tlačítko Zamknout / Odemknout. Pokud je tlačítko zelené, obrazovka je „zamčená“. 

Tlačítko Economy, v tomto režimu bude teplota udržovat 20 stupňů. Tuto teplotu 
nelze změnit ani upravit.

Ruční tlačítko: V tomto režimu lze nastavit vytápění
ručně (tj. pomocí předprogramovaných nastavení).

Programové tlačítko. Když se toto tlačítko zobrazí, váš termostat je v programovém 
režimu a bude dodržovat jakýkoli přednastavený plán vytápění. V ručním režimu 
stiskněte tlačítko vyberte režim a obráceně

Č. Problám Řešení

1. Napájení je zapnuté, ale bez 
displeje.

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny kontakty mezi LCD 
panelem a napájecí jednotkou

2. Bez výstupu, ale displej funguje. Starý panel vyměňte za nový LCD panel nebo novou 
krabici napájecí jednotky.

3. Pokojová teplota je trochu odlišná od 
skutečné.

Proveďte kalibraci teploty u položky 1 s vyššími 
možnostmi

Řešení problémů

NicoleNicole

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

www.infratopeni.cz
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