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WIFI vezérlésű termosztát padlófűtésre    
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 Telefon aplikáció letöltése

iOS rendszer esetén (apple store), míg android rendszer esetén (google play) a BEOK HOME-ot kell keresni 

Vagy az alábbi QR kódokkal letölthető az applikáció:

A termosztát előkészítése a csatlakozásra

 

Az idő jelet lenyomva tartva nyomjuk le a KI/BE gombot. A haladó menüben a Menü gombbal  lépjünk a
FAC beállításig, ahol a 8-at cseréljük 10 vagy 32 értékre. Ezután nyomjuk le a KI gombot.
Nyomjuk meg ismét az idő gombot és a KI/BE gombot. A WIFI jel elkezd villogni
- ütemes, gyors villogás: kapcsolat keresés indul
- lassan villog: kikapcsolva
- villogás leáll: kacsolódás sikeres.
Amikor gyorsan villog megkezdhetjük a telefon csatlakoztatását. Ha a villogás leáll a csatlakozás kész.

Kapcsolódás a telefonnal

Nyissuk meg a BEOK applikációt a telefonon. Ekkor az APP üdvözlő képe látható.
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 Telefon WIFI csatlakoztatása

Nyomjuk le a CONFIGURE jelet. 
Írjuk be a WIFI nevet és jelszót, majd nyomjuk le a Connection gombot.
Ha a csatlakozás sikeres megjelenik a „ Connection success” felirat.
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Sikeres csatlakozás után a Search gombot kell lenyomni.
Ezután megjelenik aWIFI termosztátunk gyári neve:HVAC.Több termosztát esetén átnevezhető.
A HVACjelet 5 másodpercig lenyomva megjelenik az Edit Thermostat (termosztát szerkesztése) felirat
Nyomjuk le a Modify current thermostat sort
A HVAC név cserélhető



 Telefon applikációs felület



A termosztát beállítása telefonon keresztül 

1. Az időpont egyezés gomb lenyomásával a termosztát és a telefon órája
szinkronizálható.

2. A lakat gomb lenyomásával zárolható a termosztát
3. A fagymentesítés gombbal bekapcsolható a fagymentesítés.
4. A hőmérséklet állítható direkt a tárcsán, vagy a fel/le gombokkal
5. Hosszan nyomjuk le a periódus gombot, amivel annak menüjébe lépünk.

LOOP gombbal- hosszú  lenyomással - kiválaszthatjuk a heti program módot: 5+2/6+1/7. 
Minden egyes időpont érték érintésével az változtatható. 
Ugyan így módosítható a periódus hőmérséklete. 
Figyelem: a 7 napos mód esetén a két hétvégi nap nem jelenik meg. 

6. Haladó beállításhoz nyomja le a Senior jelet.



7.Kéz/Autó mód váltása a Manual 
jellel

8.KI/Be kapcsolás a Power jellel. 

A telefon WIFI csatlakozásának lehetséges problémái.

1 A Configure lenyomása otán a csatlakozás nem jön létre:
a. ellenőrizze, hogy a telefon wlan módban legyen és a mobil data 3g/4g ki legyen

kapcsolva. Csatlakoztassuk a 2,4G-hez és nem 5G wifi-hez
b. írjuk be a wifi router nevét szóköz nélkül
c. Ellenőrizzük a router jelszavát ( szóköz nélkül, csak betű és szám)
d. Ellenőrizzük, hogy a model szám helyesen legyen beállítva haladó beállításoknál 

FAC 10 vagy 32 legyen.
 Nyomjuk le az idő gombot 2 percen belül, majd a ki/be gombot ismét
Ekkor a termosztát nem lép haladó módba, de a wifi jel gyorsan és ütemesen 
villog. Ez azt jelenti, hogy a wifi mód át lett állítva. Ezután próbáljuk újra a 
csatlakozást.

e. a jelszót állítsuk láthatóra a beírásnál, hogy ellenőrizni tudjuk.

Ha az alábbi figyelmeztető feliratok valamelyike jelenik meg lépjünk a haladó 
módba a megfelelő beállításhoz.
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TDS21WIFI Nagy üvegfelületű érintőképernyős termosztát

Leírás

5+2 vagy 6+1 vagy 7 napi programok,napi  6 

periódussal .

Adat megőrzés feszültség kimaradáskor.

Fagymentesítési funkció.

3 érzékelős mód beállítható.

TDS21WIFI fűtés termosztát egy nagy –üveg- képernyőjű termosztát.

Ipari, kereskedelmi és házi létesítmények hőmérséklet szabályozására és 

indítására használható.

iOS és ANDROID rendszerben

A termék CE és ROHs bevizsgálással rendelkezik.
Garancia: 2 év
Gyártó BEOK Kína
Forgalomba hozza: STAFÉTA Kft 





 Bekötés



 Szerelés

 Csomagolás

1 box include:
TDS21WIFI

-EP

TDS21WIFI

-WP

Thermostat √ √

User Manual √ √

Screws √ √

Dryer √ √

External sensor √

 Modellek

Model Application Loading
Program

function
APP

External

sensor

Surface

color
Backlight

TDS21WIFI-

EP

For electrical

heating
16Amp √ √ √ White/Black Blue/White

TDS21WIFI-

WP
For water heating 3Amp √ √ White/Black Blue/White


	External Sensors for choice:
	BOT-313W-WIFI  Boiler Thermostat
	Installation cassettes our thermostats can fit:



