
wifi verwarming thermostaat handleiding 

Specificatie                                                                    
 Vermogen: 90-240Vac 50 / 60HZ 

 Sensor: NTC (10k) 1% 

 Stroom: 3A (WW) ； 16A (WE) 

 Stel het temperatuurbereik in van 1 ~ 70 ° C 

 Standaard ingesteld temperatuurbereik: 5 ~ 35 ℃ 

 Nauwkeurigheid: ± 0,5 ℃ 

 Externe sensor: opties （NTC） 

Grootte: 55 * 55 mm （zonder frame） 82 * 82 mm (frame) 

Beeldschermsymbool 

 Programa    week and tijd     kinderslot   Antivries 

  Auto mode    handmatige mode      tijdelijk handmatige mode                

  Vakantie mode                   vewarmen aan 

 WIFI-verbinding, knipperende EZ-distributiemodus 

 Cloud-pictogram: knipperende AP-distributienetwerkmodus 

Operation key                                                                 

  

Schakel thermostaat in / uit; 

Power on state, korte druk om de tijd weer te geven; 

Lang indrukken om uit te schakelen 

 

   

Kort indrukken om handmatige of automatische modus te kiezen 

In vakantiemodus, kort indrukken in handmatige modus 

Inschakelstatus, lang indrukken om de tijd te programmeren of in te stellen of de vakantiemodus 

in te stellen. 

Bij het instellen van de interface, kort indrukken om te bevestigen 

Uitgeschakelde toestand, lang indrukken om geavanceerde opties in te stellen 

 en  

Inschakelen, lang indrukken om wifi te verbinden 

   

Verlagen sleutel; 

Lang indrukken om te ontgrendelen / vergrendelen; 

Kort indrukken om de ingestelde temperatuur weer te geven 

  

Verhogen sleutel; 

lang indrukken om de temperatuur van de externe sensor te controleren 

In de automatische modus, druk kort op “ ”or “ ”in tijdelijke handmatige modus 

Tijdinstellen                                                                       

Zet de thermostaat aan, lang indrukken “ ”om de instellingeninterface te openen, 

druk kort op “ ”or“  ”om 01 te kiezen en druk vervolgens kort op “ ”om de tijd 

in te stellen, druk vervolgens op “ ”om uur, minuut en week te kiezen, druk kort 

op “ ”or “ ”om de waarde te wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op “ ”of wacht 

10 minuten om te bestaan. 

Programma                                                                     
Zet de thermostaat aan, lang indrukken “ ”om de instellingeninterface te openen, 

druk kort op “  ”or“  ”om 02 te kiezen en druk vervolgens kort op “ ”om te 

programmeren, druk kort op “ ”om uur, minuut en temperatuur te kiezen, druk kort 

op “ ”or “ ”om de waarde te wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op “ ”of wacht 

10 minuten om te bestaan. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

opstaan       Verlaten Thuis Verlaten Thuis slapen 

6：00 20℃ 8：00 15℃ 11：30 15℃ 13：30 15℃ 17：00 15℃ 22：00 15℃ 

Holiday mode                                                                    

Zet de thermostaat aan, lang indrukken “ ”om de instellingeninterface te openen，
kort indrukken “ ”or“ ”om 03 te kiezen, druk dan kort op “ ”Druk kort op 

om in te voeren “ ” om dagen en temperatuur te kiezen, druk kort op “ ”or “ ”
om de waarde te wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op “ ”of wacht 10 minuten om te 

bestaan. 

Zoek "Smart life" of "Smart RM" 

APP in Google play of APP store om 

het te downloaden  

 Schakel de status in, houd de 

toetsencombinatie“ ” en “ ”   

ingedrukt. Activeer het 

wifi-distributienetwerkpictogram 

 Het wachtwoord voor het vooraf 

instellen van de APP is 123456 



Advance option                                                    
Zet de thermostaat uit, lang indrukken “ ”om vooraf optie in te voeren. Kort 

indrukken “ ” Druk kort op om een item te kiezen “ ”or “ ”to verander de 

waarde. 

No. Items Parameter Default 

1 
Meet de temperatuur 

Kalibratie 

-9-+9℃ -1 

2 
Verschil 

temperatuurretour 

0.5-2.5℃ 1℃ 

3 Retourverschil externe 

sensorregeling 

1~9 ℃   2 

4 Kies sensor 

N1: binnensensor (hoge 

temperatuurbeveiliging gesloten) 

N2: externe sensor (hoge 

temperatuurbeveiliging gesloten) 

N3: binnensensor voor temperatuurregeling, 

externe sensor voor bescherming tegen hoge 

temperaturen 

N1 

5 Kinder slot 0：halve slot；    1：volledig slot 0 

6 
Bescherming op hoge 

temperatuur 

1：20℃-70℃ 

2：minder dan 20 ，, display 【-】, betekent 

gesloten deze functie 

45 

7 
Lage temperatuur 

bescherming 

1：1℃-10℃ 

2: meer dan 10 ℃, weergave 【-】, gemiddelde 

gesloten deze functie 

5 

8 
De laagst ingestelde 

temperatuur 

1-10    5 

9 
De hoogst ingestelde 

temperatuur 

20-70     35 

A 
Ontkalkingsfunctie 0 :dicht 

1 :open    

0 

B 

Kracht met 

geheugenfunctie 

0: vermogen met geheugenfunctie 

1: Uitgeschakeld na aansluiting op stroom 

2 ： Ingeschakeld na aansluiting op stroom 

0 

C Programmeerbaar 0：5+2 ;    1： 6+1 ;      2： 7   0 

D Standby-weergave 0: display niets 1: display temperatuur 2: 1 

display temperatuur helder 

E Reset Druk lang op “ ”tot het hele scherm  

Return verschil: limietklep van externe sensor is 45 ℃ voor fabrieksinstelling (6), waarde 
van externe sensorregeling retourverschil (3) is 2. wanneer de temperatuur stijgt tot 45 ℃, dan 
stopt het relais met werken en zal het alarm voor hoge temperatuurbeveiliging herinneren. Als de 
temperatuur daalt tot 43 ℃, blijft het relais werken en wordt het alarm opgeheven. (het kan alleen 
worden gebruikt als de binnentemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur) 
Weergave sensorstoring: Kies de juiste manier van werken van de ingebouwde en 
externe sensor. Als u een verkeerde keuze maakt of een sensorstoring (defect), wordt "E1" of "E2" 
op het scherm weergegeven. De thermostaat stopt met verwarmen totdat de storing is verholpen 
Garantie： 

Wij bieden een garantie van 18 maanden, vanaf de verkoopdag. De producten van ons bedrijf 

kunnen levenslange garantie hebben, als het niet de kwaliteitsproblemen zijn, of buiten de 

garantieperiode, brengen we kosten in rekening voor de service na verkoop. 

Wiring                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

WE: elektrische verwarming WW: waterverwarming WW-LD: boilerverwarming en waterverwarming 

Installatie                                                                   

 

   


