
Smart Thermostat
Instrukcja obsługi

Instalacja Smart Thermostat Wygląd urządzenia Lokalizacja urządzenia

 Dla lepszego połączenia pomiędzy 
Smart Thermostat a Smart Hub
urządzenia powinny być 
umieszczone z dala od metalowych
przeszkód, transformatorów, silników,
lamp fluorescencyjnych, mikrofalówek,
lodówek i innych urządzeń 
przemysłowych.

Aby zapewnić najlepszy wynik pomiaru,
Smart Thermostat

 

Instalując Smart Thermostat upewnij się, 
że Smart Hub została wcześniej
poprawnie zainstalowana i zarejestrowana.
(Zobacz: Instrukcje Smart Hub dotyczące 
procesu instalacji i rejestracji).

Zestaw zawiera

• Smart Thermostat
•  2 baterie AAA 1.5V 

Wymagane narzędzia:
• Smartphone z aplikacją WundaSmart 

• Śrubokręt krzyżakowy

• 2 x śrubka M2 bądź taśma dwustronnie
 klejąca

OK











Na froncie urządzenia znajduje się
energooszczędny wyświetlacz e-ink  
oraz 3 kontrolne przyciski:

 1 przycisk: krótkie naciśnięcie powoduje
zwiększenie temperatury zadaniej o 0,1 
stopnia, długie naciśnięcie o 1 stopień.

 2 przycisk: krótkie naciśnięcie blokuje/
odblokowuje tygodniowy schemat, długie
 naciśnięcie aktywuje parowanie urządzenia.

 3 przycisk: krótkie naciśnięcie powoduje
zmniejszanie temperatury o 0,1 stopnia, długie 
naciśnięcie powoduje zwiększenie o 1 stopień.

Z tyłu urządzenia znajduje się:
 pokrywa zabezpieczająca  

Dystrybutor

Sander System sp. z o.o. sp.k.
ul.Bociana 19
31-231 Kraków

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz 
zwrócić swoje Produkty Wunda Smart, 
po prostu zwróć produkt w oryginalnym 
pudełku do nas na powyższy adres. 
Każdy zwrot podlega naszym zasadom
reklamacyjnym, więc nie zapomnij aby
sprawdzić regulamin. Korzystając z 
Wunda Smart i innych produktów Wunda, 
akceptujesz nasze warunki, które można 
znaleźć na naszej stronie internetowej
www.wundasmart.com.

bądź komputer PC/Mac z dostępem
do internetu

powinien być z
zainstalowany z dala od bezpośredniego
światła słonecznego przeciągów i urządzenie
emitujących ciepło (grzejniki, żarówki).

baterie oraz uchwyt naścienny.



• Zmocuj Smart Thermostat do 
do przykręconego uchwytu 

Parowanie urządzenia

Poziom baterii widoczny jest w aplikacji
bądź wyświetlaczu Smart Thermoatat. 

• Odczep pokrywę na baterię 
(także uchwyt naścienny) i 
wymień zużyte baterie.

Montaż naścienny

• Odczep klapkę   od  urządzenia.

•   

• Otwórz aplikację WundaSmart  
i zaloguj się na swoim koncie.
Wybierz Pokój, w którym chcesz
sterować Smart Thermostat, a 
następnie przejdź do USTAWIEŃ..

• W dolnej części menu Ustawień znajduje
się opcja ”Urządzenia radiowe” - wybierz
”Dodaj nowe urządzenie”, a następnie
”Dodaj Smart Thermostat”. 

•
 
Masz 30 sekund na sparowanie
Smart Thermosattu. Naciśnij środkowy
przycisk

 
i trzymaj dopóki na wyświetlaczu
 

Wymiana baterii 

• Zamontuj  Smart Thermostat z powrotem na 
uchwycie     na ścianie. 

• Włóż nowe baterie tak jak wskazano
na obudowie.

Nominalne napięcie
zasilania:

2 ×  1.5V - alkaiczny
typ baterii AAA 

Łączność radiowa: 869.85 MHz,  
dwukierunkowa

Zasięg radiowy: do 500 m na otwartej
przestrzeni 

Maksymalna moc
nadawania sygnału:

< 5 dBm e.r.p.

Antena: tak (wbudowana)

Zakres
temperatury pracy: 

5 °C ... +4 °C 
(z wyłączeniem
kondensacji)

Rozdzielczość
pomiaru:

0.1 °C

Dokładność pomiaru-
temperatury:

 ±0.3 °C

Zakres pomiaru
wilgotności:

0% ... 100%

Stopień ochrony
ment accuracy:

±3% for 20–80% 
humidity, ±5% in the 
remaining range

 Stopień instalacji: IP 20

Rozmiar: 112 x 54 x 16 mm

Dane techniczne

 
Smart Thermostat  

Za pomocą 2 śrub przykręć uchwyt    
do ściany.

Dla uzyskania lepszego pomiaru
temperatury
powinien być zamocowany na ścianie.

nie pojawi się komunikat o sparowaniu.
Po komunikacie czujnik temperatury 
rozpoczyna pracę.


