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GŁOWICA TERMOSTATYCZNA 

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 
Dziękujemy za zakup produktu 

 
Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem   

użytkowania i zachować ją na przyszłość.  
 
1. Wprowadzenie  
Głowica pozwala na zdalną kontrolę temperatury w pomieszczeniu. 

Aby móc sterować urządzeniem, niezbędna jest Centrala WiFI (WiFi 

Gateway).  
 
2. Aplikacja  
•Do sterowania głowicy niezbędna jest aplikacja Smart RM – 

dostępna jest do pobrania ze sklepu Google Play oraz App Store. 
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Google Play AppStore 
3. Elementy urządzenia   
 
 
 
 
 
 

 
Elementy urządzenia:  

1. Zakrzywiony ekran LCD  
2. Gwint głowicy typu M30*1.5  
3. Głębokość wlotu - 4.5mm  
4. Zasilanie 2xAA  

Elementy urządzenia oraz wymiary:   
1. Przycisk blokady głowicy  
2. Konfiguracja WiFi  
3. Tryb BOOST - chwilowe, pełne otwarcie zaworu, 

mające na celu rozgrzanie kaloryfera w 

najkrótszym możliwym czasie 

4. Tryb Wakacyjny - dłuższej nieobecności 

domowników. Tutaj będziemy mogli ustalić ilość 

dni naszej nieobecności i temperaturę 

5. Minuty  
6. Godzina  
7. Przycisk ustawień  
8. Przycisk pracy zaworu  
9. Przycisk włączający tryb  
10. Wskaźnik niskiego stanu baterii  
11. Wskaźnik otwartego zaworu  
12. Tryb AUTO - pozwala zdefiniować harmonogram 

zmian temperatury dla dni roboczych i wolnych 

13. Blokada rodzicielska przed dziećmi  
14. Wskaźnik temperatury 
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4. Specyfikacja techniczna   
Specyfikacja techniczna głowicy:   

• Zasilanie: baterie 2xAA (nie dołączone w zestawie)   
• Dokładność wyświetlania temperatury: 0,5°C  
• Czujnik: NTC (10k) 1%  
• Zakres ustawienia temperatury: 5~35°C  
• Ustawienie okresu pracy: co 1 tydzień jako cykl  
• Wymiary głowicy: 52 x 89,5mm  
• Temperatura pracy: -10~60°C  
• Gwint głowicy: M30*1.5 

 
Dane techniczne centrali: 

• Zasilanie: 5 V  
• Pobór: 1A  
• Złącze: Micro USB  
• Częstotliwość: 868 MHz  
• Temperatura pracy: 5 ° C ~ 50 ° C  
• Wymiary: 60.5*60.5*16.1mm  
• Kolor: biały  
• Stopień ochrony: IP30.  
• Możliwość przyłączenia 15 głowic 

 

5. Instrukcja      
Aplikacja Smart RM  

• Pobierz aplikację Smart RM ze sklepu Google lub 
App Store.  

• Uruchom aplikację i zarejestruj się. 
• Zezwól na wszystkie pojawiające się prośby na 

powiadomienia ‘’Zezwolić aplikacji Smart RM na:’’ 
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• Wpisz swój e-mail, który użyjesz do logowania. 
Następnie naciśnij ‘’Otrzymaj kod weryfikacyjny’’  

• Na maila powinni Państwo otrzymać kod 
weryfikacyjny – należy skopiować ten kod, wrócić do 
aplikacji i wpisać w miejsce ‘’Wpisz kod 
weryfikacyjny’’  

• Następnie wpisz hasło i wciśnij ‘’Zakończono’’ (hasło 
musi składać się z co najmniej 6 znaków, w tym litery 
i cyfry). 

• Zaloguj się do aplikacji Smart RM używając 

stworzonego loginu i hasła – wciśnij ‘’Zaloguj się’’ 

6. Dodanie urządzenia do aplikacji  
Po stworzeniu konta i zalogowaniu się, mamy możliwość dodania 
urządzenia do konta. Aby to zrobić wybieramy ‘’Dodaj 
urządzenie’’. Aby dodać centralę:  

•wybierz ‘’Zigbee Gateway’’  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Z listy należy wybrać Gateway (Zigbee) 
•Po wybraniu urządzenia powinien pojawić się 

poniższy ekran:  
 
 
 
 
 
 
 

 
•Podłącz bramę WiFi do zasilania, odczekaj 10 sekund, 

wciśnij przycisk reset i nie puszczaj go przez 5 sekund  
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•Puść przycisk reset i zaczekaj kolejne 10 sekund, do 
momentu gdy czerwona dioda będzie szybko migać, 
a niebieska będzie świecić ciągłym światłem.  
•Wybierz w aplikacji ‘’Confirm indicators status right’’ 
•Wybierz teraz sieć WiFi, w której będzie pracowała 
centrala WiFi. Wpisz hasło swojej sieci WiFi (sieć powinna 
obsługiwać częstotliwość 2,4GHz)  
• Naciśnij przycisk ‘’Potwierdź’’. Powinien pojawić 

się poniższy ekran:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Nastąpi łączenie centrali z siecią WiFi (może 
to potrwać kilkadziesiąt sekund) 
•Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie, aplikacja 
nas o tym powiadomi. Wybierz ‘’Zakończono’’   

7. Przypisanie termostatu do aplikacji 

 
Gdy aplikacja będzie miała już dostęp do centrali, pojawi się 
ekran dodania urządzeń podrzędnych. Wybierz przycisk ‘’+ Dodaj 
urządzenie podrzędne’’  

• Wybierz Zigbee Thermostat  
• Teraz należy umieścić dwie baterie AA w 

głowicy termostatycznej.  
• W tym celu należy odkręcić (odwrotnie względem 

ruchu wskazówek zegara) pokrywkę głowicy 

• Wkładamy dwie baterie AA (uważamy na 

odpowiednią biegunowość baterii) 
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• Zamykamy klapkę (element graficzny WiFi powinien 

znajdować się pod diodą sygnalizacyjną)  
• Klapkę lekko dokręcamy (zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara)  
• Zaczekaj chwilę i naciśnij kilkukrotnie zieloną ikonę 

domku do chwili, gdy pojawi się napis ‘’Ad’’ i 
migająca ikona zaworu 

• W międzyczasie będzie dokonywał się autotest 
urządzenia (może potrwać to kilkadziesiąt sekund)  

• Po zakończeniu autotestu, panel sterujący będzie 
dostępny  

• Aby połączyć termostat z centralą, należy dotknąć 
ikonę zielonego domku, a następnie ponowić 
przyciśniecie tej ikony przez 5 sekund 

• Naciskaj ‘’+’’, aż wyświetli się symbol sieci WiFi. 
Naciśnij teraz zieloną ikonę domku  

• Ponownie należy przetrzymać zieloną ikonę domku 
(przez około 5 sekund), aż symbol WiFi zacznie 
mrugać 

• Wróć do aplikacji i naciśnij ‘’Confirm indicator 
rapidly blink’’ (wykonaj tą czynność w przeciągu 10 
sekund, gdyż po 10 sekundach termostat wychodzi z 
trybu parowania)  

• Gdy parowanie powiedzie się, otrzymamy 

wiadomość ‘’Dodanie urządzenia powidło się’’ 

 

8. Inne  
 

No. Icon  
Tryb automatyczny; 

A Niski poziom baterii; 
Blokada; 

Tryb otwartego okna 
B Tryb wakacyjny;

 

Boost mode; 
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Status połączenia WiFi  

Auto mode period  
Ustawienie temperatury / ustawienia 

zaawansowane 

 

Status zaworu  
Interfejs zmiany czasu:  

C ustawienie godziny; 

ustawienie minut  
 

No. Przy Znaczenie 

 cisk  
D 1. Krótkie nacisnięcie zmienia tryb manualny 

I automatyczny  
2. Długie naciśnięcie przenosi do ustawień  
3. Przycisk potwierdzenia  

E 1. Przycisk zmniejszania 
2. Długie naciśnięcie (3 sekundy) blokuje / 

odblokuje urządzenie 
F 1. Przycisk zwiększania 

2. Długie naciśnięcie (3 sekundy) uaktywnia 

funkcję Boost. Naciśnij dowolny przycisk, aby 
wyjść z tej funkcji I powrócić do 

poprzedniego trybu  
 
 
 
 

 
Po uruchomieniu urządzenia, 

pojawi się następujący ekran 

(przez trzy sekundy) 

 
 

 

Ustawienie  czasu:  gdy  migają,  naciśnij wyświetli   
ustawienie godzin, naciśnij  lub  aby zmieniać wartości, 

 
7 



naciśnij ponownie wyświetli  ustawienie minut,naciśnij  

lub  aby zmienić wartość, naciśnij ponownie aby ustawić  
tydzień, naciśnij  lub  aby zmienić wartość, naciśnij aby 
potwierdzić ustawienia I zapamiętać czas.  
Uwaga: po autotestowaniu urządzenia, pod aktualnie właczonym 
normalny mtrybem, jeśli potrzebujesz zmodyfikować czas, naciśnij 

ikonę   przez 3 sekundy aby wejść do ustawień. Naciśnij   
aby wybrać  , krótkie naciśnięcie  przenosi w tryb 

ustawień czasu (jak powyżej). 

Wyświetlenie “AD”, naciśnij  Uruchom autotest systemu, gdy 
wyświetli się “1”, jest to pierwszy krok autotestu systemu. Gdy 
wyświetli się “2”, to jest drugi krok, po zakończeniu sprawdzania, 
jeśli nie ma komunikatu o błędzie, urządzenie przejdzie w normalny 
tryb pracy. Jeśli wystąpi się jakieś powiadomienie o usterce, należy 
zająć się tą usterką, w przeciwnym razie nie przejdzie do 
normalnego stanu pracy.  
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa Opis 

błędu  

E1 Błąd sterownika 

E2 Błąd czujnika 

 Mryganie oznacza słaby poziom baterii  
Opis zaawansowanych funkcji: 

 
Tryb wakacyjny: naciśnij  przez 3 seskundy aby wejść do 

ustawień, krótkie naciśnięcie  przenosi do trybu wakacyjnego  
 następnie krótkie naciśnięcie  aby wejść w ustawienia 

temperatury, krótkie naciśnięcie  aby wejść do ustawień dni,  
naciśnij  lub  aby zmienić wartość. Będąc w trybie 

wakacyjnym, naciśnij krótko  aby wyjść z trybu wakacyjnego. 

Tryb otwartego okna: 
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1. Siłownik domyślnie wyłącza funkcję otwierania okna, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, można ją włączyć w ustawieniach opcji 

zaawansowanej A2 [reset przy wymianie baterii] 
 
2. Gdy siłownik wykryje, że temperatura wewnętrzna szybko 

spada do wartości nastawy zamknięcia zaworu (zakres regulacji: 

5 ℃ -25 ℃), zawór zostanie zamknięty na 15 minut (zakres 

regulacji: 5-60 minut) i będzie zamknięte po zakończeniu funkcji 

otwierania okna. Wróć do pierwotnego trybu pracy, ale zawór 

zostanie całkowicie otwarty.  
Tryb programowania  
Nacisnij  przez 3s aby wejść do ustawień, krótkie naciśnięcie 

 zmienia na tryb automatyczny , krótkie naciśnięcie  

przenosi do pogramowania, krótkie naciśnięcie  pozwala wybrać 

funkcję. Najpierw ustaw tryb auto do 5 (5+2 dni), 6 (6+1 dni), 7  
(czyli 7 dni), po tym naciśnij  aby wejść do ustawień godziny, 

Krótkie naciśnięcie  aby wejść do ustawień temperatury.  

Naciśnij  lub  Aby zmienić wartość.  
Sekwencja ustawienia parametrów trybu automatycznego: Po 

ustawieniu trybu automatycznego (np:5+2), naciśnij  aby  
wejść do ustawień godzin pierwszego okresu, naciśnij  

lub  aby zmienić wartość. 

Naciśnij  aby przejść do pierwszego okresu ustawiania minut,  
naciśnij  lub  aby zmienić wartość, naciśnij  aby wejść do 

trybu pracy pierwszego trybu ustawień temperatury, naciśnij   
lub aby zmienić wartość, naciśnij  aby ustawić drugi 

okres czasu, trzeci itd. Z trybu pracy do trybu wakacyjnego. Po 

ustawieniu nie używaj przycisku przez 10 sekund, parametry 

ustawień zostaną automatycznie zapisane, a normalny interfejs 

roboczy zostanie przywrócony. 
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Okres Domyślny Domyślna temperatura 
 okres  

1 6:00-8:00 20℃ 
  

2 8:00-11:30 15℃ 
  

3 11:30—12:30 15℃ 

4 12:30—17:30 15℃ 

5 17:30—22:00 20℃ 

6 22:00—6:00  15℃ 
 
Ustawienia zaawansowane  
Naciśnij przez około 3-5s aby przejść do ustawień, Krótko 

naciśnij  do momentu gdyl mryga, naciśnij aby przejśc  
do ustawień zaawansowanych，naciśnij  lub  aby zmienić 

wartość, po zakończeniu ustawiania, krótko naciśnij  
aby zmienić na inną opcję.  

No Nazwa funkcji Parametry ustawień Domyślne 
    

A1 
Korekcja pomiaru -9-+9°C 1°C 

temperatury  dokładności 
   

    

  1:wyświetlenie 1.ustawione 
  zamknięcie funkcji na 

  otwartego okna jest oznacza: 

  
wyłączone, naciśnij 

zamknięte 
 

Tryb otwartego 
 

 wyświetli 5°C co oznacza  

 okna: Window  

 włączenie funkcji(możliwe  

 

temperature and 
 

 jest ustawienie w zakresie  

A2 window function temperatury: 5-25°C)  

 operating time 2:Czas pracy: 5-60min(po  
   

  właczeniu funkcji, naciśnij  

  aby zmienić  
  ustawienia)  

 Automatyczne 0：zamknięte  

 zablokowanie, gdy 1：otwarte 0 

 brak brak   

A3 działania przez   

 więcej niż 10   

 minut   
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 Minimalna 1-15°C  5°C 

A4 
wartość    

ustawienia    
    

 temperatury    

 Maksymalna    

A5 wartość 16-70°C  35°C 

 ustawienia    

 temperatury    

 
Tryb BOOST 

100s-900s , krok co 100 300 sekund 

A6 sekund   
    

     
  0-99   

 Sprawdzenie 99 oznacza otwarcie  

A7 
otwarcia zaworu zaworu w 100%  
 5 oznacza otwarcie zaworu  

   

  w 5%   

A8 
Histereza 0.5-1.5  1 

   

    

    

A9 Tryb wyświetlania 

0: wertykalne 0 

1: horyzontalne  

 Tryb kontroli 
0: PID  1:ON/OFF 0 

A zaworu    

    
  Wyświetli się 88, używając  

  lub zmień na  

AB Reset 
00, naciśnij aby  
zresetować. Wyświetli się 

 

   

  pełny wyświetlacz przez  

  około dwie sekundy.   
  

C Docisk zaworu Lekko:0 , Mocno:1 0 
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PIERWSZĄ KALIBRACJĘ PO 
 
WŁOŻENIU BATERII DO 
 
GŁOWICY TRYB „Ad”  (wciskamy 
wielokrotnie zielony domek) 
 
NALEŻY PRZEPROWADZIĆ 
 
BEZPOŚREDNIO NA ZAWORZE A  
 
NIE W RĘKACH SPOWODUJE TO 
 
PRAWIDŁOWE USTAWIENIE SIŁY  
 
NACISKU NA ZAWÓR ( kalibracja 
trwa około 2 min słychać cichą pracę 
silniczka) 
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