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D11 Wifi termosztát

D11 Wifi termosztát termékleírás
•

4.3inch színes érintőképernyő

•

Elektromos fűtés szabályzás (max.16A)

•

Választható komfort mód, gazdaságos mód,
party mód, nyaralás mód és programozott mód

•

5+1+1 heti programozási lehetőség

•

Külső és beépített hőmérséklet mérés

•

4 választható nyelv: angol, francia, német, dán

•

Idő és dátum kijelzés

•

Hőmérséklet kijelzés

•

Túlmelegedés elleni védelem

•

86*86mm beépítési méret

Technikai adatok

Feszültség

230V, 50/60Hz

Kijelző

Színes

Kezelt áramerőség

16A(Max)

Szenzor

NTC3950，10Kohm/25℃

Hőmérséklet tartomány

5~35℃

Pontosság

± 0.5℃

Működési hőmérséklet

0~50℃

Védelem

IP30

Relatív páratartalom

85%

Burkolat

ABS UL94-5 égéstűrő műanyag

Kijelző
Főmenü
Fűtés ikon
Idő és dátum
Fel gomb
Szoba hőmérséklet
Le gomb

Külső hőmérséklet
Aktuális mód

Kikapcsolás gomb

Menü
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Menü funkciók

Dátum/idő állítás

Mód funkciók

Nyelv választó

Komfort mód

Heti program mód

Túlfűtés elleni védelem
Hőmérséklet módosítás

Programozott mód

Gazdaságos mód

Nyaralás mód

Party mód

Heti program
Heti program előnézet
Nyomja meg a MENÜ gombot, majd a heti
progra
ód go ot
az előre
beprogramozott értékek áttekintéséhez.

Heti program beállítása

Válassza ki a kívánt napot, majd nyomjon rá. A
következő
e ü e tudja
ódosíta i a
hő érsékleteket kedve szeri t.

1. Válassza ki a Fel
és Le
yíllal a ódosíta i kívá t időszakot. Hat külö öző időpo tot
állíthat be.
2. A periódus kiválasztása utá eállíthatja az órát, per et és a hő érsékletet
3. Az összes periódus beállítása után nyomja meg az Apply gombot a mentéshez, vagy a Cancel
gombot a kilépéshez
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Dátum és idő beállítás

Nyo ja eg az óra iko t
a dátu és idő
beállításához. Majd a fel és le nyilakkal
állítsa be az aktuális dátumot és időt.

Mód kiválasztása

Nyo ja eg a Hő érséklet ódosítás
gombot , majd a fel és le nyilakkal
ódosítsa az előre eállított értékeket.

Túlfűtés elleni védelem beállítása

Nyomja meg a Túlfűtés elleni védelem
gombot

, majd a fel

és le

nyilakkal állítsa be a kívánt maximális
felfűtési értéket.
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Bekötési ábra

Méretek (mm)
Előlap:
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Termosztát használata mobiltelefonnal, tablettel, iPad-del
Kapcsolódjon a kívánt eszközzel a WiFi-re!
iOS rendszerhez töltse le az E-Thermostat alkalmazást az APP Store-ból. Android rendszerhez, töltse le a
li kről (https://www.pgyer.com/mE41) vagy szkennelje be a QR code-ot.
1. Regisztráció
Android
A rendszer használatához regisztrálnia kell egy felhasználót.
Indítsa el az E-Thermostat programot.
Kattintson a bal alsó sarokban a Register feliratra (ábra 1 . A következő a lak a á ra 2) pipálja ki a By Email lehetőséget,
majd adja meg e-mail címét és egy szabadon választott jelszót majd nyomja meg az Activation code gombot. A rendszer
egy aktiváló kódot fog küldeni a megadott e-mail címre. Írja be a kapott kódot majd nyomja meg a Register gombot a
befejezéshez.
Megjegyzés: A regisztráció alatt e a

eglévő e-mail cím jelszavát adja meg! A jelszó szabadon választható és csakis ehhez
a programhoz fog tartozni.

ábra 1

ábra 2

1. Belépés

ábra 3
ábra 4
Regisztráció után belépéshez használja email címét és az elő
egadott jelszót,
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(ábra 3). A következő a lak a

á ra

új ter osztát hozzáadásához yo ja

eg a

gombot.

2. Termosztát hozzáadása
Lépés 1: Adja meg az SSID-t (otthoni WiFi név) és a hozzá tartozó jelszót (ábra 5)

ábra 5

ábra 6

Lépés 2. Termosztáton nyomja meg a kék WiFi ikont
sárga WIFI ikont

. A következő a lak a

á ra

á ra
yo ja

ajd a következő a lak a

á ra

nyomja meg a

eg az OK gombot. A termosztát készen áll a telefon

párosítására (ábra 10).

ábra 7

ábra 8

ábra 9

ábra 10

Lépés 3. Nyomja meg a telefonon a

gombot (ábra 5). Látható, hogy a telefon eszközöket keres (ábra

6). Pár másodperc elteltével látható lesz a termosztát ID azonosítója az ablakban (ábra 11). Nyomjon rá a talált ID-re.
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Lépés 4. Nevezze el tetszőlegese a ter osztátot pl. appali á ra 12), majd nyomja meg a

gombot

az eszköz hozzáadásának befejezéséhez.

ábra 11

ábra 12

Lépés 5. Amennyiben a termosztát hozzáadása sikeres volt, megjelenik a termosztát választó ablak (ábra 13). Nyomja
eg az első
kiválasztott ter osztát evet
ajd a következő két a lak a á ra 1 és á ra 1 már
a termosztátot tudja szabályozni.

ábra 13

ábra 14

ábra 15

Megjegyzés: Egy termosztátot csak egy e-mail címhez lehet hozzá rendelni. Amennyiben a családban többen szeretnék
telefonról állítani a termosztátokat, abban az esetben mindenki használja az elején beregisztrált e-mail címet, az adott
jelszóval.
Ha a hozzáadott termosztátot egy másik e-mail címhez szeretnénk kapcsolni, a termosztátot az elsődleges e-mail címről el
kell távolítani (ábra 15) Delete Device.
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