
Pobieranie aplikacji Thermoval WiFi - kod QR

Ręczne pobieranie aplikacji Thermoval WiFi

Do sterowania bezprzewodowego za pomocą telefonu
lub tabletu, niezbędne jest  pobranie i zainstalowanie
dedykowanej aplikacji Thermoval WiFi.

Pobierz aplikację jednym kliknięciem
skanując powyższy kod QR. 

Pobierz aplikację jednym kliknięciem
skanując powyższy kod QR. 

Aplikację w Google Play Store można pobrać
bezpośrednio pod adresem:

https://tiny.pl/tw7fp

W zależności od wersji systemu Android aplikacja
może wymagać dopisania do aplikacji zaufanych. 

Aplikację w Apple App Store można pobrać
bezpośrednio pod adresem:

https://tiny.pl/tw7fh

W zależności od wersji systemu IOS aplikacja może
wymagać dopisania do aplikacji zaufanych. 
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KROK 1.1 - Przygotowanie regulatora

Przy wyłączonym urządzeniu,
przytrzymaj symbol zegara, następnie
ikonę zasilania.

WYŁĄCZONY REGULATOR

Przyciskiem MENU przełączaj tryby aż
do pojawienia się trybu FAC.

ROOM TEMP
OUT TEMP

ROOM TEMP
OUT TEMP

ROOM TEMP
OUT TEMP

Fabryczne ustawienie trybu FAC 
wynosi 8.

Przyciskiem UP, zmieniaj wartość FAC
aż do 10. 
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KROK 1.2 - Przygotowanie regulatora

Przy wyłączonym urządzeniu,
przytrzymaj symbol zegara, następnie
ikonę zasilania i uruchom regulator.

WYŁĄCZONY REGULATOR

ROOM TEMP
OUT TEMP

Jeżeli po ponownym uruchomieniu,na ekranie regulatora symbol WiFi szybko mruga,
urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią WiFi za pośrednictwem aplikacji
Thermoval WiFi.

ROOM TEMP
OUT TEMP

Po zmianie wartości trybu FAC na 10,
wyłącz przyciskiem zasilania regulator. 
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KROK 2 - Konfigurcja dostępu do WiFi w aplikacji RM Heat

Wybierz opcję ‘ Konfiguracja ’ w celu
skonfigurowania połączenia
z siecią WiFi 

!

Ekran startowy aplikacji Thermoval WiFi

Nazwa sieci: Należy wprowadzić
nazwę znajdującej się w zasięgu
sieci WiFi

Hasło sieci WiFi: Należy wprowadzić
hasło do znajdującej się w zasięgu
sieci WiFi

‘ Rozpocznij połączenie ‘ - połaczenie
z siecią WiFi

Aplikacja potwierdzi komunikatem
nazwiązanie połączenia z siecią.

Należy przejść do KROKU 3

!



KROK 3 - Parowanie regulatora z aplikacją

Opcją ‘ Szukaj ’ przechodzimy do
ekranu wyszukiwania połączonych
z siecią regulatorów. 

Ekran startowy aplikacji Thermoval WiFi

Na ekranie tym wyświetli nam się
lista połączonych z siecią urządzeń.

Należy wybrać urządzenie z listy, 
aplikacja autromatycznie doda je 
do listy urządzeń aplikacji,
następnie przełączy się na ekran
startowy, z którego możliwa jest
dlasza konfiguracja urządzenia. 
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KROK 4 - Konfigurowanie regulatora w sieci WiFi

‘ Zmień aktualny termostat ’ - opcja
pozwala na zmianę nazwy termostatu
z fabrycznej na dowolną użytkownika.

np. Salon, łazienka, sypialnia - parter 

W celu konfiguracji urządzenia w 
sieci WiFi, przytrzymaj palec na
ikonie domku przez około 3 sec. 

!

‘ Usuń termostat ’ 

Funkcja pozwala na usunięcie 
urządzenia z aplikacji  



KROK 5 - Kontrola regulatora za porśdnictwem sieci WiFi

Kliknięcie w wybrany
regulator na liście
urządzeń otwiera
jego panel konfiguracji

Zwiększenie, lub zmniejszenie temp.

Aktualna temp. otoczenia

Nastawa

Synchronizacja daty i czasu
Blokada urządzenia
Funkcja przeciwzamrożeniowa

Włącz/Wyłącz
Tryb Manualny/Tryb Automatyczny
Funkcje zaawansowane

Programowanie urządzenia



KROK 6 - Programowanie urządzenia

Wybór rodzaju programu tygodniowego

Loop:
 
 - 12345,67 (program 5+2 dni)
 - 123456,7 (program 6+1 dni)
 - 1234567  (program 7 dni)

W celu zmiany godziny kliknij w wybraną wartość,
następnie na diagramie ustaw godzinę:

Postępuj podobnie w celu zmiany ustawień
temperatury: 

Poszczególne kroki programu są
opisane wcześniej w niniejszej
intrukcji.!



Funkcje zaawansowane - zarządzanie z poziomu aplikacji WiFi
UWAGA! Funkcje zaawansowane należy obsługiwać zgodnie
z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzenia opisanymi
w nieniejszej instrukcji. Nie zastosowanie się do tych zasad
może skutkować trwałym uskzodzeniem urządzenia lub systemu
ogrzewania, którym steruje.
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Wybór trybu pracy czujników:1

Max. temp. podłogi2

Histereza3

Max. temp. otoczenia4

Min. temp. otoczenia (próg aktywacji funkcji
przeciwzamrożeniowej)

5

Kalibracja czujnika temp. otoczenia6

Podtrzymywanie pamięci urządzenia8

Funkcja przeciwzamrożeniowa (On/Off)7


