
 
 
 

WT—100 Series Thermostat User Guide 
 
 

 
Този термостат се използва за 
отопление на вода, електрическо 
отопление или газов бойлер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Приложение 
Той контролира работния статус на оборудването за подово 
отопление, като отчита сравнението между температурата на 
околната среда и зададената температура. Докато подобрява 
комфорта, той постига целта за пестене на енергия. 
Цифровият термостат използва микрокомпютърна технология за 
управление, има елегантен дизайн и е лесен за използване. Освен 
това има ръчни и автоматични функции, програмируеми функции и 
функции за памет на състоянието 
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Включено в пакета 

Термостат  
Ръководство 
 Сертификат за съответствие  
Сензор датчик (по избор) 

 
Параметри 
WH: Отопление на вода 3A; 
EH: Електрическо отопление 16A 
BH: Връзка с газов котел 3A 

 
L: Подсветка, може да настройте 
яркостта или да изключите подсветката 
от приложението на телефонът ви. 
R2: Вътрешен сензор и външен сензор на земята 

 
Спецификации 

1. Температурен Сензор – NTC 
2. Точност на датчика: +- 1о 
3. Дисплей:LCD 
4. Температура на работната среда: -5о-50оC 
5. Самоконсумация: <1W 
6. Настройка на температурата: 5-60оC 
7. Обхват на дисплея: 0-51оC 
8. Ток на натоварване: Воден нагревател- 3А, Ел. нагревател- 
16А 
9. Напрежение : AC100 — 240V, 50/60Hz
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WIFI връзка: Когато термостатът е включен, натиснете и 
задръжте бутона за нагоре за 5 секунди, иконата WIFI мига 
на дисплея на термостата и термостатът влиза в състояние 
на сдвояване. 
APP download 

Потърсете "Tuya  Smart"  в Google Play или iStore или 
сканирайте QR кода 
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1. Register an account 
If you do not have an APP account, you can choose to register or log 
in via SMS verification code. Cl ick "Create New Account" to 
enter the privacy policy page of Tuya Smart Platform. After 
clicking Agree, you will formally join the registration page of your 
mobile phone number. 
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Enter the received verification code. Then enter the 
password. Click "Finish" to register successfully. 
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1. Моля, прочетете упътването преди работа. Невнимание може да 
повреди продукта. 

2. Монтажният персонал трябва да бъде добре обучен. 
 

3.След като свържете продукта, може да затворите 
инструкциите и да следвате стъпките от приложението. 

Диаграма на свързване 
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1. Свържете захранването                    2. Разделете панела от 
     според диаграмата.                 захранването. 
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Icon description 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Thermostat User Guide 
  

2. Добавете устройство 
връзка) Включете блутуа на 

телефона си и влезте в Tuya APP. Натиснете 
"Add Device" or "+" on the top right of the APP 
homepage, and enter the "Add Device" interface. It 
will prompt: find the device to be added (Figire 2) 
and follow the prompts. 
2: "Automatic discovery": Search for devices 
(Figure 3), and add widgets as prompted on the 
phone page 
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3: (WIFI connection) When the thermostat is turned on, 
press and hold the up bution for 5 seconds, the 
thermostat display will show 

  
Find the temperature control product 
(Bluetooth + WIFI model) in the (small 
household appliances). In the specified 
network configuration mode, cl ick the 
confirmation button on the page, select the 
WIFI that can connect to the Internet in the 
working area of the device, and enter it. 
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WH . 
Водно 
нагряване 

 
EH: Ел. 
нагряване 

 
BH : Газово 
нагряване 

3, Захванете с винтове 
панела 

               4, Свържете захранващата платка  
             към линията на контролната платка 
            и подравнете ключалката на 30 градуса 
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Начин на употреба 
1. Натиснете бутона за вкл./изкл. 
2. Натиснете бутона „М“ за да превключите различните режими. 
3. В автоматичен режим натиснете стрелките нагоре или надолу 
за да промените температурата. 

Натиснете бутона с часовника , след което с бутона „М“ 
превключвате между различните режими, със стрелките 
променете парамерите. 
5. Едновременно натиснете стрелките нагоре и надолу за  
секунди за да се активира детски контрол. 
6. Когато термостатът е включен, натиснете и задръжте бутона за 
нагоре за осем или пет секунди, иконата WiFi  мига на дисплея 
и термостатът влиза в съвпадения на кода. 
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Инструкции за настройка на времето 
Натиснете дълго бутона“М“, за да влезете в режим на 
програмиране, с кратко натискане на бутона „М“ 
превключвате режимите. Със стрелките нагоре или надолу 
променяте параметрите. Накрая с бутона за Вкл./Изкл. излизате 
от настройките на времето.
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Разширени настройки 
 

Докато е в изключен режим, с 
натискане на бутоните М и 
часовник за 5 секунди влизате в 
разширени настройки. 

 
С натискане на М сменяте видовете 
настройки, със стрелките променяте 
параметрите. 
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If the network configuration fails, the APP will display the page as shown in the 
figure below, and you can choose to add it again or view the help. 
Note: Please confirm whether the thermostat enters the code matching state if 
the connection fails. 
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4.Thermostat APP interface display 
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температурна компенсация стойността по подразбиране на стайната температура за калибриране е -2 градуса. 
Със стрелките нагоре и надолу може да промените стойността. 

Избор на сензор Сензора по подразбиране е вътрешен (IN). Със стрелките може да изберете между 
всички външни сензори (OUT) или всички вътрешни и външни (ALL). 

промяна на стойността на граничната температура По подразбиране горната граница на температурата е зададена на 35оC. Със 
стрелките може да я променяте между 5оC и 60оC градуса. 

настройка на температурната разлика По подразбиране температурната разлика е зададена на 1oC. Със стрелките може да 
я промените между 0.5oC и 10оC. 

Функция за незамръзване По подразбиране е изключена, чрез стрелките може да се включи. 

избор на почивен ден и програмиране за край на седмицата По подразбиране опцията за почивни дни е зададена за два. Чрез стрелките може да 
превключите на един, два или нито един почивен ден. 

Смяна на режими на охлаждане и топлене( По избор) По подразбиране е избрано 0. Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате 
0, за да изключите основната и допълнителната функция за заден ход, и 02, за да 
включите реверса. 

Таймер за закъснение По подразбиране е изключено, със стрелките може да забавите пускането с 1-5 
минути. 

Горна граница на температурата По подразбиране е 60oC, може да се промени между 35oC и 95oC. 

Връщане на фабрични настройки По подразбиране е -, изберете --- за да върнете фабричните настройки. 
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