
ZIGBEE jäähdyttimen termostaatit
Käyttöohjeet

1

Translated from Afrikaans to Finnish - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Zigbee jäähdyttimen termostaatit
Käyttöohjeet

1. Turvallisuus

1.1 Yleistä
Tämä käsikirja kuuluu näihin ZIGBEE-jäähdyttimen termostaatteihin. Se sisältää tärkeitä 
tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä. Lue käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet, 
huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Tämän ohjekirjan noudattamatta jättäminen voi johtaa 

vakavaan loukkaantumiseen tai tuotteen vaurioitumiseen. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä 
varten. Jos luovutat tuotteen kolmansille osapuolille, olet velvollinen toimittamaan tämän oppaan.

1.2 Oikea käyttö
ZIGBEE-patterin termostaatteja käytetään jäähdyttimen lämpötilan säätämiseen manuaalisesti tai 
sovelluksen avulla. Termostaatit on tarkoitettu yksinomaan yksityiskäyttöön, eivät kaupalliseen 
käyttöön. Käytä termostaatteja vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

kuvaa linjaa. Kaikki muu käyttö katsotaan sopimattomaksi ja voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai 
jopa henkilövahinkoja. Tuote ei ole lasten lelu. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, 
jotka johtuvat väärästä tai väärinkäytöstä.

1.3 Turvaohjeet
Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö. Älä 

avaa koteloa.
Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.

• Liitä mukana toimitettu virtalähde vain oikein asennettuihin suojapistorasioihin, joiden jännite, 
teho ja taajuus on ilmoitettu tuotteen tyyppikilvessä.

• Asenna laite vain tekniset tiedot huomioon ottaen.
• Käytä tuotetta vain suljetuissa tiloissa, se ei sovellu ulkotiloihin.
• Älä käytä peitettynä.
• Jännitteetön vain pistokkeen ollessa kytkettynä.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle ja suojaa sitä voimakkaalta kuumuudelta.
• Paristot eivät kuulu lapsille. Jos ainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
• Älä koskaan lataa ladattavia paristoja, älä sulje niitä 

hetkeksi ja/tai älä avaa niitä!
• Älä koskaan heitä paristoja tuleen tai veteen!
• Älä altista akkuja millekään mekaaniselle rasitukselle!
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• Jos akku vuotaa, poista se välittömästi laitteesta vaurioiden välttämiseksi!

• Vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille! Jos kosketuksiin joutuu akkuhappo, huuhtele 
altistuneet alueet välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!

• Käytä vain samantyyppisiä paristoja! Älä sekoita vanhoja paristoja uusiin!
• Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa akkuihin, esim. lämpöpatterit!

2. Johdanto
ZIGBEE-patterin termostaateilla voit asettaa ja säätää patterin lämpötilaa manuaalisesti sovelluksen 
tai puheavustajan kautta. Patteritermostaatit sopivat kaikkiin yleisiin patteriventtiileihin ja ne voidaan 
asentaa lämmitysjärjestelmään ilman lämmitysveden purkamista tai toimenpiteitä. Integroidun 
anturin avulla ne havaitsevat nykyisen lämpötilan ja avaavat venttiiliä, kunnes haluttu lämpötila 
saavutetaan. Aikaa säästävä ja tilauslämmitys säästää sähkökustannuksissa. Termostaatit havaitsevat 
myös nopeat lämpötilat huoneessa, kun ikkunat avataan, ja sammuttavat lämmityksen tässä 
vaiheessa.

3. Toimituksen laajuus

ZIGBEE Gateway USB-liitäntäkaapeli
joukkueelle ZIGBEE Gateway

USB virtalähde varten

ZIGBEE Gateway

2x ZIGBEE
Jäähdyttimen termostaatit

2x sovitinrenkaasi
lämmitysventtiileille

4x AA-paristo
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4. Säätimet ja näytöt

C
B A. LCD-näyttö

B. Painike (Paina: Valitse tila, Kierrä: 
Aseta lämpötila)

C. Asennusmutteri
A

1. Virhe
2. Akun varaus vähissä
3. Aseta lämpötila
4. Ikkunan tunnistus
5. Auto-tila
6. Manuaalinen tila
7. Asennustila
8. Internet-yhteys
9. Lasten turvallisuus

5. Järjestelmän edellytykset

ZIGBEE-patterin termostaattien onnistunut käyttö edellyttää seuraavaa:

• Toimiva ja päällä oleva langaton kotiverkko (2,4 GHz WIFI).
• WIFI-yhteensopiva ja yhdistetty kotiverkkoosi, mobiililaitteeseen (älypuhelin / tabletti jne.), jossa 

on Apple IOS 6.0 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi.
• "Smart Life" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta.

Amazon Alexan käyttöä varten tarvitset myös kotiverkkoosi integroidun ja Internetiin yhdistetyn 
laitteen, jota Amazon Alexa tukee. Google Homen käyttäminen edellyttää Internetiin yhdistetyn ja 
kotiverkkoosi integroidun laitteen, jota Google Assistant tukee.
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6. Valmistelu

6.1 "Smart Life" -sovelluksen asentaminen TUYA:lta

• Lataa "Smart Life" -sovellus mobiililaitteellesi Applen App 
Storesta. tai Google Play Kauppa.

• Avaa "Smart Life" -sovellus.
• Kirjaudu sisään olemassa olevalla 

tililläsi tai rekisteröidy uudelleen.

6.2 Perheen perustaminen
• Anna nyt anteeksi sukunimi.
• Perheelle voidaan nyt määrittää sijainti. Tämä on vapaaehtoista eikä 

perheelle välttämätöntä. Jotkin sijainnista riippuvat toiminnot ovat 
kuitenkin rajoitettuja.

• Voit myös jättää erilaisia   tiloja perheesi tiloihin. Tätä varten voit 
käyttää ehdotettuja huoneita tai luoda uusia huoneita.

• Täydennä perheasuntoa varastolla.
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7. Asennustermostaatti

7.1 Akun asettaminen paikalleen

• Avaa ensin paristolokero kääntämällä termostaatin 
takaosaa myötäpäivään ja vetämällä termostaatin 
kantta eteenpäin (kuva 1).

• Aseta nyt liitetyt paristot paristolokeroon niiden 
napaisuuden mukaisesti (kuva 2). Näyttöön syttyy 
nyt valo ja siinä näkyy nykyinen lämpötila sekä 
symboli (kuva 3).

• Kiinnitä nyt kansi takaisin termostaattiin ja lukitse se 
kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 4).

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

7.2. Asennus ja kokoonpano
• Paina näyttöä / painiketta (B) 3 sekunnin ajan (kuva 5). 

"F1 1" tulee nyt näkyviin ja asennustilan kuvake (7) 
tulee näkyviin, samalla kun termostaatti värisee (kuva 
6).

• Irrota ensin vanha jäähdyttimen termostaatti.

• Kierrä nyt uusi termostaatti jäähdyttimeen kiristämällä 
takana olevaa mutteria myötäpäivään enintään 5 
Nm:n vääntömomentilla. Tarvittaessa sinun on 
käytettävä jotakin kiinnitetyistä sovitinrenkaista tässä 
(kuva 7).

• Paina sitten painiketta (B) uudelleen. Näyttöön tulee 
nyt "F1 2" (kuva 8). Noin 10 sekunnin kuluttua 
asennustilan kuvake (7) katoaa ja senhetkinen 
lämpötila tulee näkyviin.

• Asennuksen aikana termostaatti säätää 
automaattisesti lämmitysventtiilin aukkoa. Sillä välin 
voi olla, että termostaatti reagoi vain hitaasti ja 
patteri lämpenee tai kylmenee. Tämä on osa 
asennusprosessia.

• Huomautus: Jotta patterin termostaatti näyttää oikean 
huonelämpötilan, se tulee aina asentaa vaakasuoraan 
(kuva 9).

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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8. Manuaalinen ohjaus

8.1 Toimintatilat
Paina valmiustilassa painiketta (B) toistuvasti 
vaihtaaksesi 3 eri käyttötilan välillä.
• Automaattinen tila: Jotta voit käyttää automaattista 

käyttötilaa, sovelluksen asetukset on ensin 
suoritettava (jatka alla). Lämpötila vastaa aina 
sovelluksessa tarkoitettua asetusta.

• Manuaalinen tila: Manuaalisessa tilassa voit asettaa 
halutun lämpötilan 5-30 °C:een kääntämällä nuppia 
(B). Sovelluksen automaattisia asetuksia ei oteta 
huomioon.

• Jäätymisenestotila: Käytä jäätymisenestotilaa, kun et 
ole kotona pitkään aikaan. Tila palvelee talvella 
sitä, että vesi putkissa ei jäädy, mutta silti sitä ei 
tarvitse turhaan lämmittää. tila

Auto
tila

Manuaalinen

tila
Anti-Frost

8.2 Lapsilukko
Onnistuneen asennuksen jälkeen lapsilukko voidaan 
asettaa niin, että uteliaat lapset eivät voi leikkiä 
termostaatissa ja säätää lämpötilaa. Voit tehdä tämän 
painamalla painiketta (B) vähintään 3 sekuntia. 
Lapsilukon kuvake tulee näkyviin (9). Nyt kaikki 
termostaatin manuaaliset toiminnot on estetty. Paina 
lapsilukkoa uudelleen vähintään 3 sekunnin ajan.

7



9. Sovelluksen asetukset

9.1 Tuya Zigbee Gatewayn asennus Kiinnitetty 
Tuya Zigbee on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon 
ja kommunikoi kaikkien Tuya-Zigbee-tuotteiden 
kanssa.
• Liitä Zigbee-yhdyskäytävä mukana tulevalla 

USB-kaapelilla ja sovittimilla.
• Siirry sovelluksen oikeaan yläkulmaan+ja sinä 

valitsetLangaton yhdyskäytävä (ZigBee).
• Anna nyt Wi-Fi-verkkosi ja salasanasi.

• Paina nyt Zigbee-yhdyskäytävän painiketta n. 
5 sekuntia, kunnes LED-valot vilkkuvat 
nopeasti ja vahvista.

• Paina sittenSeuraava ja odota kunnes Zigbee 
Gateway löytyy.

• Nyt voit antaa yhdyskäytävälle minkä tahansa 
nimen ja määrittää sille välilyönnin.
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9.2 Zigbee-termostaattien liittäminen 
yhdyskäytävään.
• Siirry sovelluksen oikeaan yläkulmaan+ja sinä 

valitsetTermostaatti (Zigbee).
• Valitse nyt Zigbee-yhdyskäytävä, johon 

termostaatti liitetään.
• Tuo nyt termostaatti sidontatilaan painamalla 

painiketta (B) kolme kertaa (termostaatin vihreä 
LED vilkkuu) ja vahvista tämä.

• Paina sittenSeuraava ja odota, kunnes 
termostaatti löytyy.

• Nyt voit antaa termostaatille nimen ja 
määrittää sille tilan.

• Voit nyt ohjata termostaattia Smart Life 
-sovelluksessa sekä asettaa lämpötiloja, 
toimintatiloja, aikatauluja ja lasten 
turvallisuutta.
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10. Ohjaus sovelluksella

10.1 Yleiskatsaus

- - 1. Takaisin

2. Anna tiedot / nimet / anna tila
-

-
3. Säädin halutun 

lämpötilan asettamiseksi
4. Lämpötilan näyttö
5. Ohjauselementit halutun 

lämpötilan asettamiseen
- 6. Näytä aktiiviset käyttötilat

7. Toimintatilojen valinta
8. Lisäasetukset
9. Ajanhallinta-

-
-
-

10.2 Toimintatilat
Valitse eri toimintatiloista

Anti-Frost Valitse jäätymisenestotila lämmittääksesi juuri 
niin paljon, että putket eivät jääty, jos et ole 
kotona pitkään aikaan. Täällä voit valita 
lämpötilan välillä 5-15 °C.

Automaattinen Valitse Automaattinen tila, kun haluat 
termostaatin ottavan automaattisesti 
haluamasi lämpötilat aikataulujesi mukaisesti.

Manuaalinen Valitse manuaalinen tila asettaaksesi lämpötilan 
manuaalisesti sovelluskohtaisesti. Aikaohjelmia 
ei tässä otettu huomioon.

Asennustila Valitse asennustila termostaatin 
uudelleenasentamiseksi.
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10.3 Lämpötilan asetus
Käytä lämpötilan säätämiseen joko säädintä tai +/--säätöelementtejä. 
Asetettu lämpötila on ylempi arvo, todellinen mitattu lämpötila on alempi 
arvo. Termostaatti lämmittää vastaavasti, kunnes mitattu lämpötila 
vastaa asetettua lämpötilaa.

10.4 Ajanhallinta
AllaAjastinvoit lisätä erilaisia   aikaohjelmia. Valitse tälle päivä ja aika ja 
määritä, mikä lämpötila on asetettava tähän aikaan. Varoitus: Ajastin 
toimii vain automaattitilassa.

- -

- 1. Takaisin

2. Tallenna
Valitse aika
Valitse viikonpäivät

-
-
-
-

5. Lähetä muistiinpano 
aikatauluun
6. Push-ilmoitus aikaohjelmaa 
suoritettaessa
7. Aseta lämpötila
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10.5 Lisäasetukset
Asetuksissa voit käyttää muita toimintoja.

Lasten turvallisuus Lukitse termostaatti, jotta lapset eivät voi säätää 
sitä manuaalisesti. Lapsilukko voidaan aktivoida 
ja poistaa käytöstä myös manuaalisesti 
painamalla pitkään painiketta (B).

Ikkunatesti Kun tämä toiminto on aktivoitu, termostaatti 
havaitsee lämpötilan laskun perusteella, onko 
ikkuna tai ovi auki. Tänä aikana lämmitin 
asetetaan 30 minuutiksi tarpeettomien 
lämmityskustannusten välttämiseksi. Sitten se 
lämmitetään uudelleen haluttuun lämpötilaan 
lyhyessä ajassa.

Venttiili testi Jos tämä toiminto on aktivoitu, termostaatti 
tarkistaa säännöllisesti, onko venttiili kytketty 
oikein.

Lämpötilan korjaus Mikäli termostaatin lämpötilan ja halutun 
huonelämpötilan välillä on eroja, esim. koska 
huoneessa on kylmempää kuin suoraan 
lämpömittarin lämpömittarissa, voit säätää 
termostaattia vastaavasti. Tätä varten asenna 
huoneeseen termostaatti ja vertaa huoneen 
lämpötilaa termostaatissa näkyvään 
huonelämpötilaan. Korjaa sitten termostaatti 
vastaavan eron mukaan.

11. Sisällyttäminen ääniohjauksen avustajiin
11.1 Sidonta Amazon Alexassa Jotta 
termostaattia voidaan ohjata Amazon 
Alexalla, "Smart Life" -sovellus ja "Amazon 
Alexa" -sovellus on asennettava samaan 
mobiililaitteeseen. Termostaatti on jo 
liitettävä "Smart Life" -liitäntään.

• Avaa "Amazon Alexa" -sovelluksen valikko 
koskettamalla 3-palkin symbolia 
vasemmassa yläkulmassa. Valita Lisää 
laite.

• Valitse nyt Tuya suosittujen tuotemerkkien 
alla tai valitse Termostaatti ja valitse 
sitten Tuya.
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• Valitse sitten EDELLEEN ja aktivoi "Smart 
Life" -taito painamalla AKTIVOI 
KÄYTTÖÖN.

• Kirjaudu myöhemmin sisään olemassa 
olevalla "Smart Life" -tililläsi ja valitse 
sitten Älykäs elämä ja vahvista 
painamalla Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamalla Valtuuta Käytä 
Amazon Alexaa Smart Life -profiilissasi.

• Smart Life on nyt yhdistetty onnistuneesti 
Amazon Alexaan. Sulje nyt ikkuna.

• Valitse jälkikäteenTUNNISTA LAITTEET
ja odota, kunnes Alexa löytää laitteesi.
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• Kun laite on löydetty, valitseLAITTEET 
LAITTEET.

• Kun asennus on onnistunut, valitse TEHTY
. Voit nyt ohjata laitettasi Amazon Alexa 
-sovelluksella ja Alexa-ääniohjauksella.

11.2 Sidonta Google Homessa Jotta 
termostaattia voidaan ohjata Google 
Homella, "Smart Life" -sovellus ja "Google 
Home" -sovellus on asennettava samaan 
mobiililaitteeseen. Termostaatti on jo 
liitettävä "Smart Life" -liitäntään.

• Avaa "Google Home" -sovelluksessa koti, 
johon haluat lisätä laitteen, koskettamalla 
talokuvaketta vasemmassa alakulmassa. 
Valita
Yhdistä "SmartLife".

• Kirjaudu myöhemmin sisään olemassa 
olevalla "Smart Life" -tililläsi ja valitse 
sitten Älykäs elämä ja vahvista 
painamalla Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamalla Valtuuta Käytä 
Googlen Smart Life -profiilia.

• Smart Life on nyt yhdistetty onnistuneesti 
Google Homeen.

• Tämän jälkeen voit valita termostaatin ja 
-painikkeella Seuraava vahvistaa.

• Järjestä nyt laite kotiin ja valitse sijainti.

Vahvista syötetyt tiedot painamalla Seuraava.

• Voit nyt ohjata laitettasi Google Home 
-sovelluksella ja Googlen 
puheohjauksella.
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12. Vianetsintä

Ongelma Syy Ratkaisu

Termostaatti toimii, mutta 
huonelämpötila on 
korkeampi kuin asetettu 
lämpötila.

Termostaattia ei ole 
asennettu oikein.

Irrota termostaatti 
jäähdyttimen venttiilistä. 
Poista paristot ja odota n. 30 
sekuntia. Asenna termostaatti 
takaisin tämän ohjekirjan 
mukaisesti.

Termostaatti toimii, mutta 
huonelämpötila on 
asetettua lämpötilaa 
alhaisempi.

Syy 1) Jäähdyttimen venttiilin 
vika.

Vaihda jäähdyttimen venttiili. 
Poista sitten paristot ja odota 
n. 30 sekuntia. Asenna 
termostaatti takaisin ohjeiden 
mukaan.

Syy 2) Patterisi tulolämpötila 
on liian alhainen.

Ota yhteyttä asiantuntijaan 
lämmitysjärjestelmän 
tarkastusta varten. 
Keskuslämmityksessä voidaan 
asettaa maksimilämpötila, 
joka estää pattereita 
saavuttamasta haluttua 
lämpötilaa.

Virheilmoitus tulee näkyviin 
yöllä ja huonelämpötila on 
asetettua lämpötilaa 
alhaisempi.

Patterisi tulolämpötila on 
liian alhainen yöllä.

Ota yhteyttä asiantuntijaan 
lämmitysjärjestelmän 
tarkastusta varten. 
Keskuslämmityksessä voidaan 
asettaa yötila, joka rajoittaa 
patterin maksimilämpötilaa 
yöllä.

Termostaattia ei voi ohjata 
sovelluksen mukaan.

Syy 1) Termostaattia ei ole 
yhdistetty Internetiin tai 
sovellukseen.

Liitä termostaatti tämän 
ohjeen mukaisesti.

Syy 2) Termostaatti on liian 
kaukana Zigbee-
yhdyskäytävästä tai Zigbee-
yhdyskäytävä on liian kaukana 
WLAN-verkosta.

Pienennä termostaatin ja 
Zigbee-yhdyskäytävän / Zigbee-
yhdyskäytävän ja WLAN-
reitittimesi välistä etäisyyttä.

Syy 3) Internet-yhteytesi ei 
toimi.

Tarkista, toimiiko internet. Jos 
ei, ota yhteyttä Internet-
palveluntarjoajaasi.

Termostaatti toimii, mutta 
huonelämpötila ei pysy 
vakiona.

Termostaatin paristot ovat 
täysin tai melkein tyhjät.

Aseta uudet paristot 
termostaattiin.

LCD-näyttö tai sovellus 
ilmoittaa akun alhaisesta 
varaustasosta.

Termostaatin paristot ovat 
täysin tai melkein tyhjät.

Aseta uudet paristot 
termostaattiin.
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Kun paristot on asetettu 
termostaattiin, termostaatti ei 
reagoi.

Paristot on asetettu väärin 
napaisesti tai ne ovat jo tyhjiä.

Aseta paristot napaisuuden 
mukaan tai käytä uusia 
paristoja.

Termostaatti toimii ilman 
paristoja.

Tuotevika / viallinen 
termostaatti.

Ota yhteyttä myyjään/
jälleenmyyjään laitteen 
vaihtamiseksi tai korjaamiseksi.

LCD-näytössä näkyy 
huutomerkki.

Syy 1) Termostaattia ei ole 
asennettu oikein.

Irrota termostaatti 
jäähdyttimen venttiilistä. 
Poista paristot ja odota n. 30 
sekuntia. Asenna termostaatti 
takaisin tämän ohjekirjan 
mukaisesti.

Syy 2) Jäähdyttimen venttiilin 
vika.

Vaihda jäähdyttimen venttiili. 
Poista sitten paristot ja odota 
n. 30 sekuntia. Asenna 
termostaatti takaisin ohjeiden 
mukaan.

Syy 3) Tila on liian suuri / 
patteri ei ole sopiva tai riittävä 
huoneen kokoon.

Vaihda patterin tilalle huoneen 
kokoa vastaava patteri.

Syy 4) Tuloveden paine tai 
tuloveden lämpötila on liian 
alhainen.

Ota yhteyttä sopivaan 
ammattilaiseen ja anna 
jäähdyttimesi tarkistaa veden 
tulopaine ja tuloveden 
lämpötila.

Korjaa yhteysvirhe:
• Tarkista, että liitäntälaitteeseen on kytketty virta ja että se on päällä. Lisäksi sen on oltava 

kytkintilassa (vilkkuva LED).
• Varmista, että laite ja reititin ovat lähellä toisiaan.
• Varmista, että reitittimessä ja älypuhelimessa on toimiva verkkoyhteys.
• Tarkista, että olet valinnut oikean Wi-Fi-yhteyden ja että salasana on oikea.
• Varmista, että käytät 2,4 GHz WLAN-kaistareititintä ja että WLAN-toiminto on käytössä / ei ole 

asetettu piiloon.
• Varmista, että WLAN-reitittimesi asetusten salaustila on WPA2-PSK-tyyppiä, AES-todennustyyppi on 

asetettu tai molemmat on asetettu automaattisiksi. WiFi-tilaksi ei tule asettaa "vain 11n".

• Tarkista, onko reitittimen pääsylaitteiden määrä jo ylitetty. Tässä tapauksessa sinun on poistettava 
laitteen WiFi-ominaisuus käytöstä, jotta voit määrittää kanavan uudelleen.

• Jos WiFi MAC-osoitesuodatus pitäisi ottaa käyttöön reitittimessä, yritä poistaa laite reitittimen MAC-
suodatinluettelosta varmistaaksesi, että reititin ei estä laitetta verkosta.
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Laite näkyy muodossa "Offline":
• Tarkista, että liitäntälaitteeseen on kytketty virta.
• Varmista, että Wi-Fi-verkossa, jossa laite sijaitsee, on toimiva Internet-yhteys. Yhdistä älypuhelin tai 

tabletti ja yritä avata verkkosivusto.

• Varmista, että WLAN-verkko, jossa laite sijaitsee, toimii oikein ja tarkista, onko WLAN-nimi, salasana 
tai vastaava muuttunut.
Aseta laite tässä tapauksessa takaisin avaamalla laitteen ohjauspinta sovelluksessa ja oikeassa 
yläkulmassa…asetuksissaPoista laitevalita. Liitä nyt laite uudelleen ohjeissa kuvatulla tavalla.

• Odota vähintään 3 minuuttia reitittimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen nähdäksesi oikean laitteen 
tilan.

13. Puhdistus ja hoito
• Puhdista tämä tuote vain nukkaamattomalla, hieman kostealla liinalla äläkä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita.
• Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä.

14. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30945 on direktiivin 
2014/53 / EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla 
seuraavasta Internet-osoitteesta:http://iuqr.de/30945

15. Ympäristöystävällinen hävitys
Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Kierrätä laite vastuullisesti välttääksesi hallitsemattoman jätteenkäsittelyn aiheuttamat 
haitalliset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle ja tukeaksesi raaka-aineiden kestävää 

uudelleenkäyttöä. Vie vanha laitteesi asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä myyjään, jolta 
ostit laitteen. Tuote on hyväksytty ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

16. Tekniset tiedot
16.1 Termostaatti

Virtalähde: 2 x 1,5 V AA paristot (mukana) 
Radiotaajuus: 868 Mhz (Zigbee)
Suojaustyyppi: IP20

Ympäristön lämpötila: -20 °C - 65 °C 
Max. säteilyn lähetysteho: 19 dbm 
Paino: 192 g
Mitat: 57 x 57 x 89 mm
Säädettävä lämpötila: 5-30 °C (manuaalinen ja automaattinen tila), 5-15 
°C (jäätymisenestotila)
Mitattavissa oleva lämpötila: 0-50 °C Mittausväli: 

Kerran 2 minuutin välein Venttiilin napa: max. 6 

mm

Suurin tilavuus: 35 dBA Veden 
maksimilämpötila: 90 °C Liitäntä: 
M30 x 1,5 mm
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16.2 Yhdyskäytävä

Virtalähde: 5,0 V 1,0 A (MicroUSB) 
Radiotaajuus: 868 Mhz (Zigbee) / 2,4 Ghz (WIFI) 
Suojaustyyppi: IP20
Ympäristön lämpötila: -10 °C - 55 °C 
Max. säteilyn lähetysteho: 19 dBm 
Paino: 34 g
Mitat: 57 x 57 x 89 mm

16.3 USB-sovitin:
Virtalähde: 230 V ~, 50 Hz Lähtö: 5,0 
W, 5,0 V, 1,0 A
Keskimääräinen käyttötehokkuus (USB): 75,19 % 
Virrankulutus nollakuormituksella: 0,07 W
Suojaustyyppi: IP20

Paino: 44g
Mitat: 76,5 x 35 x 22 mm

Järjestelmävaatimukset APP-ohjaukselle: Android 2.2 tai uudempi, iOS 6.0 
tai uudempi

Huolto / Valmistaja:
Inter-Union Technohandel GmbH 
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Saksa 
www.unitec-elektro.de
Sähköposti: info@inter-union.de Tuotenro: 30945
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