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• Určeno pro elektrické vytápění s vestavěným WIFI modulem

• Děkujeme, že jste si vybrali náš termostat.
• Váš nový termostat umožní jednoduché a pohodlné ovládání teploty v každé místnosti vašeho 

objektu. Díky spojení technologie, zpracování a nejkvalitnějších materiálů vám můžeme nabídnout 
bezpečný a spolehlivý produkt s elegantním a moderním designem.

• Pokyny k instalaci a provozu termostatu naleznete v této instalační / programovací příručce.
• Instalaci termostatu musí provést kvalifikovaná osoba s aktuálním oprávněním. 
• Instalace termostatu musí být provedena v souladu s platnými předpisy a pokyny.
•

Obsah balení
• termostat 1ks
• příručka 1ks
• šrouby 2ks
• podlahové čidlo (2,5m) 1ks
•

O termostatu
• TERMOFOL TF-Wifi byl vyvinut pro ovládání elektrického topného systému.
• Tato zařízení jsou určena pro komerční, průmyslové a domácí použití.
•

Charakteristika
• VZHLED
• 1. Podsvícení v bílé nebo modré barvě.
• 2. Displej o rozměrech 65,0 x 48,6 mm.
• 3. Dotyková tlačítka pro provádění jednoduchých operací.
• 4. Tloušťka zařízení je pouze 13 mm.
• 5. Je vhodný pro montáž do kulaté elektroinstalační krabice o průměru 60 mm.
• 6. K dispozici v bílé nebo černé barvě.
•

FUNKCIONALITY
• • Široká škála funkcí díky protokolu Modbus / wi-fi atd.
• • Přesnost až do 0,5 ° C
• • Zapamatování dat po vypnutí napájení.
• • Šest programovacích období maximalizuje pohodlí.
• • Pro centralizované řízení můžete vytvořit skupinu termostatů.
• • Schopnost integrovat se s Amazon Echo, Google Home, Tmail apod.
• • Všechna nastavení jazyka jsou synchronizována s časovým pásmem, adresou a jazykem.

TERMOFOL TF_WIFI termostat
Uživatelská příručka:



ROZMĚRY
jednotka: mm 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230 V stř., 50 ~ 60 Hz
Zátěžový proud: 16A (elektrické ohřívání)
Snímač: NTC3950, 10K
Přesnost: ± 0,5 ° C
Rozsah nastavení teploty: 5 ° C -35 ° C
Rozsah teplot zobrazení: 5 ° C ~ 99 ° C
Okolní teplota: 0 ° C ~ 45 ° C
Vlhkost: 5 ~ 95% relativní vlhkosti (RH) (bez kondenzace)
Skladovací teplota: -5 ° C ~ 45 ° C
Spotřeba: <1,5 W
Doba zpoždění: <1%
Materiál pouzdra: PC + ABS (ohnivzdorný)
Instalační krabice: čtverec 86 x 86 mm nebo evropská kulatá 60 mm krabice
Svorkovnice pro vodiče: kabel 1x1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2
Stupeň krytí: IP20
Tlačítka: Dotyková tlačítka

PŘED PŘIPOJENÍM A INSTALACÍ

1. Přečtěte si pečlivě tyto pokyny.
2. Nedodržení následujících pokynů může vést k poškození výrobku nebo vzniku podmínek představujících 
ohrožení. 
3. Instalaci musí provádět zaškolený a zkušený servisní technik.
4. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda produkt funguje, jak je popsáno v tomto návodu.

! VÝSTRAHA!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Odpojte napájení před provedením elektrického připojení.
Kontakt s elektricky vodivými součástmi může způsobit úraz elektrickým proudem, který může vést k 
vážnému zranění nebo smrti



PŘIPOJENÍ

INSTALACE

Tento termostat je vhodný pro instalaci do standardní 60 mm podomítkové krabice.
Krok 1. Vypněte napájení. (Obr. 1)
Krok 2. Odstraňte displej otočením části displeje LCD. (Obr. 2)

Krok 3. Připojte termostat k napájení (podrobnosti viz "Elektrická instalace termostatu" a obr. 3).
Krok 4. Přišroubujte montážní desku ke stěně pomocí montážních šroubů v krabici. (Obr. 4)

Krok 5. Připojte displej termostatu. (Obr. 5)
Krok 6. Instalace byla dokončena (obrázek 6)

HLAVNÍ OBRAZOVKA – Popis

FUNKCE s napájením
1. Zapnutí / vypnutí. Stiskněte pro zapnutí / vypnutí
2. Manuální režim a programování
Stiskněte M (režim) pro změnu režimu z ručního na programovatelný.
V ručním režimu se zobrazí na levé straně obrazovky.
Vpravo se zobrazí ikona programovatelného období.
3. Programování teploty



V programovatelném režimu nelze měnit nastavení teploty a času. Pokud chce uživatel změnit teplotu, je 
potřeba přejít do ručního režimu nebo změnit programování cyklu.
V ručním režimu stiskněte šipky nahoru/dolů pro změnu teploty.
4 Nastavení hodin.
Stiskněte ikonu hodin pro nastavení minut, hodin a dnů v týdnu (1 = pondělí apod.) pomocí šipek. 
Opětovným stisknutím ikony hodin potvrďte.
5. Blokování termostatu
Stiskněte a podržte šipky nahoru/dolů po dobu 5 sekund pro zamknutí/odemknutí termostatu. V 
nastaveních můžete zablokovat trvale.
6. Nastavení harmonogramu
Po připojení k wi-fi, termostat automaticky přijme plán harmonogramu přes aplikaci na zařízení 
(podrobné pokyny viz níže).
Chcete-li nastavit harmonogram pomocí termostatu (nikoliv přes smartphone/tablet), postupujte podle 
níže uvedených pokynů.
POZOR: Harmonogram lze nastavit pomocí termostatu, pouze pokud termostat a smartphone/tablet 
nejsou připojeny k WIFI. 
Stisknutím tlačítka M změňte ruční režim do programovacího režimu. V ručním režimu se ikona zobrazí v 
levém dolním rohu obrazovky. V režimu programování stiskněte a přidržte ikonu ruky, dokud se neobjeví 
nastavení rozvrhu dní v týdnu (1, 2, 3, 4, 5 se zobrazí v horní části obrazovky). Chcete-li provést úpravy, 
použijte tlačítka šipek. Stiskněte tlačítko hodin a šipek a nastavte čas odpojení (druhé období). 

Stiskněte tlačítko hodin a šipek a nastavte čas vypnutí. Tento postup opakujte pro období 3, 4 a 5, 6.
Opětovným stisknutím hodin přejděte do sobotního harmonogramu (v horní části obrazovky se objeví 6). 
Opakujte cyklus a nastavte plán neděle.
Opětovným stisknutím tlačítka hodin potvrďte a opusťte menu.

Výchozí nastavení harmonogramu teplot 

Můžete nastavit samostatný plán pro pracovní dny (pondělí až pátek) a o víkendech (sobota nebo neděle).
7. Kontrola teploty podlahy.
Stiskněte šipku dolů a podržte po dobu 5s pro zobrazení teploty
8. Návrat do továrního nastavení.
Otevřete svou aplikaci. Vyberte si místnost. Klikněte na nabídku v pravém horním rohu. Přejděte na konec. 
Stiskněte Obnovit výchozí nastavení.
9. Nastavení funkcí a možností
Při vypnutém napájení.
Když je napájení vypnuto, současně stiskněte a podržte po dobu 5s tlačítko M a hodin pro přístup k 
systémovým funkcím (servisní nastavení). Poté stiskněte tlačítko M pro procházení dostupných funkcí. 
Změny dostupných možností lze provést pomocí šipek nahoru/dolů
Všechna nastavení se automaticky potvrdí.



Režim Funkce Nastavení / možnosti základní

1 kompenzace teploty -7 do +9 °C (pro vnitřní čidlo) -1

2 hystereze 1 - 5° C 1

3 blokáda
00: Všechna tlačítka jsou zablokována, kromě zapnuto / vypnuto.
01: Všechna tlačítka jsou zablokována.

01

4 pracovní režim

IN: Interní snímač (kontrola teploty vzduchu)
EX: Podlahové čidlo kontrola teploty podlahy)
AL: Oba snímače (vnitřní pro řízení teploty vzduchu a podlahový 
pro ovládání teploty podlahy)

AL

5 min. nastavení teploty 5 - 15 °C 05

6 max.nastavení teploty 15 - 45 °C 35

7 režim zobrazení
00: zobrazí nastavenou nebo aktuální teplotu
01:zobrazí pouze nastavenou teplotu

00

8
nastavení minimální ochranné 

tepoty
0 - 10°C 00

9 nastavení teplotního čidla 25 - 70 °C 45

A ekonomický režim

00: eko režim vypnutý
01: eko režim zapnutý

0

B teploty ekonomického režimu 0 - 30°C 20

C podsvícení 3 - 99 sekund 04

WIFI – PŘIPOJENÍ

Před prvním připojením termostatu k wifi je nutné nakonfigurovat nastavení signálu a Wi-Fi pomocí 
smartphonu nebo tabletu. To umožní komunikaci mezi připojenými zařízeními.

Krok 1: Stáhni aplikaci (obr. 1-1)

Vyhledej

TERMOFOL Smart 

v Apple store nebo Google Play

obr. 1-1 obr. 1-2 IOS obr. 1-3 Android 



U zařízení s operačním systémem IOS navštivte stránku Obchod Aplikace Apple Store TERMOFOL Smart a 
stáhněte si ji. Případně můžete skenovat kód QR ze stránky níže (obrázek 1-2).

V případě zařízení s operačním systémem Android naleznete aplikaci TERMOFOL Smart v Obchodě Google 
Play a stáhněte si ji. Případně můžete skenovat odpovídající kód QR z následující stránky (obrázek 1-3).

Krok 2: registrace účtu

Otevřete aplikaci TERMOFOL Smart a bude vám zasláno oznámení (obrázek 2-1). Klepnutím na tlačítko 
"Allow- povolit" se dostanete na stránku s registrací (obrázek 2-2). Pak stiskněte tlačítko Přihlášení přes SMS 
a zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu (Obrázek 2-3), abyste získali ověřovací kód. Zadejte své 
heslo a potvrďte (Obrázek 2-4) a dokončete registrační proces.

Po registraci se přihlaste k účtu, pokud jej máte.

obr.2-1 obr.2-2

obr.2-3 obr.2-4

Krok 3: Připojení signálu Wi-Fi 
Na termostatu
Pokud je napájení vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou po dobu osmi (8) sekund.
Podsvícení se rozsvítí a ikona wi-fi bude blikat 1x za sekundu.
Následně přejděte na domovskou stránku aplikace.
Stiskněte + v pravém horním rohu stránky (viz obrázek 3-1), chcete-li přidat zařízení. Po klepnutí na tlačítko 
"Confirm-Potvrdit" začne indikátor rychle blikat (obrázek 3-2), pak vybere síť a vraťte se do vaší aplikace a 
zadejte heslo pro váš bezdrátový směrovač (obrázek 3-3) a potvrďte. Aplikace bude automaticky připojena 
(obrázek 3-4) Obvykle doba trvání je 5-90s. Po připojení zařízení můžete upravit název místnosti (obrázek 4-
4).
obr. 3 – 1



obr. 3 – 1
chybějící zařízení 

obr. 3-2
zapni zařizení, a potvrd
zdali dioda bliká

obr. 3-3
napiš heslo pro wi-fi a 
potvrď

obr. 3-4
spojení probíhá

V režimu EZ je síťové připojení mezi aplikací a zařízením nejrychlejší. Pokud směrovač nepodporuje aplikaci 
nebo je signál Wi-Fi slabý nebo se nemůžete připojit v režimu EZ, stiskněte tlačítko AP v pravém horním 
rohu na obrázku 3-2.
Po úspěšném připojení termostatu ignorujte nastavení AP.
Na termostatu
Pokud je napájení vypnuto, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou po dobu osmi (8) sekund.
Podsvícení se rozsvítí a ikona wi-fi bude blikat 1x za sekundu.
Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou znovu na osm (8) sekund. 
Ikona bude blikat každé tři (3) sekundy. Poté přejděte na domovskou stránku aplikace. Po kliknutí na 
tlačítko "Confirm-Potvrdit" bude indikátor pomalu blikat (obrázek 4-1). Potom vyberte svou síť a vraťte se 
na domovskou stránku aplikace a zadejte heslo pro bezdrátový směrovač (obrázek 3-3) a potvrďte. Aplikace 
přejde na stránku zobrazenou na obrázku 4-2.
Stiskněte tlačítko "Connect now - Připojit nyní" pro výběr wi-fi signálu "Smartlife-XXXX" a připojte k 
termostatu (obrázek 4-3).
Znovu přejděte na stránku aplikace a klikněte na tlačítko " Connect now - Připojit se nyní" a aplikace se 
automaticky připojí (Obrázek 3-4).
Obvyklá doba trvání je 5-90 s. Po připojení zařízení můžete upravit název místnosti (obrázek 4-4). 



PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU
Když je místnost úspěšně zadána, zobrazí se na hlavní obrazovce (obrázek 5-1). Kulaté tlačítko 
slouží k zapnutí / vypnutí místnosti.
Kliknutím na řádek spustíte programování termostatu.
Tlačítko zapnutí / vypnutí, stiskněte tlačítko, přístroj se zapne, po opětovném stisknutí zařízení se 
vypne.
Tlačítko blokování / odblokování. Když je tlačítko zelené, obrazovka je "zablokovaný". Pokud je 
tlačítko šedé, obrazovka je "odblokovaná".
Ekonomické tlačítko. V tomto režimu bude teplota udržována na 20 ° C. Tato hodnota lze zmenit v 
nastavení.
Tlačítko ručního režimu. V tomto režimu lze nastavit vytápění ručně (tj. bez použití před 
programovaných nastavení).
Tlačítko programování. Když je toto tlačítko zobrazeno, je termostat v programovacím režimu a 
pracuje podle předem naprogramovaného plánu. V ručním režimu stiskněte tlačítko pro výběr 
programovacího režimu a naopak .
* Chcete-li teplotu nastavit ručně, přesuňte žlutý kruh dopředu nebo dozadu. Hodnota teploty se 
zobrazí ve středu stránky a po několika sekundách se zobrazí aktuální pokojová teplota.
•V programovatelném režimu klikněte na nastavení harmonogramu (v dolní části stránky) a 
aplikace se dostane na stránku s harmonogramem (viz obrázek 5-2), kde můžete jednoduše 
kliknout na pracovní dny (od pondělí do pátku), pak na čas / teplotu, aby odpovídaly jejich 
hodnoty preferovanému harmonogramu.
•Můžete nastavit 6 období - čas a teplotu (obrázek 5-3).
•Opakujte výše uvedené kroky po kliknutí na nastavení víkendu (sobota-neděle) v horní části 
obrazovky.
•Po zadání nastavení harmonogramu klikněte na "SAVE-uložit" a aplikace pošle naprogramované 
hodnoty termostatu a oznámí vám, že harmonogram byl uložen.



Jak vytvořit skupinu?
Stiskněte tlačítko Menu v červeném kruhu (obrázek 5-2), poté klikněte na "Create group - Vytvořit 
skupinu" (obrázek 6-1). Vyberte všechny požadované pokoje a potvrďte.

obr. 6-1
Uprav název zařízení
Zkontroluj sít

obr.6-2

Osoba, která vytvořila skupinu, může současně ovládat všechny místnosti, které jí patří.

Pozor!
Kromě vytváření skupiny můžete také v této nabídce změnit název zařízení, sdílet zařízení a získat 
informace ze zařízení



Jak mohu sdílet zařízení s rodinou?
V pravém dolním rohu hlavní stránky klikněte na „Profile – profil“ (obrázek 6-2).
Vyberte možnost „Device sparing - Sdílení zařízení“ a poté přidejte účet, který chcete sdílet.
Na stránce sdílení můžete zobrazit náhled sdíleného účtu a sdíleného zařízení. Sdílející osoba nemusí 
provádět jiné činnosti. 
Můžete přidat libovolný počet lidí.

Jak připojíte zařízení k aplikaci Amazon Echo nebo Google Home?

Ve vašem profilu klikněte na stránku "Integration-Integrace" na stránce, kterou používáte. Po stisknutí 
tlačítka "Use now - Použít nyní>" (obrázek 7-1) vám Amazon Echo nebo Google Home nebo Tmall Genie 
ukáže kroky, které je třeba provést.

Co je SmartScene a jak ho používat?
Můžete přizpůsobit své osobní prostředí podle svých potřeb. Například můžete provést nastavení, aby se 
termostat automaticky zapnul při návratu domů (obrázek 7-2).
Stiskněte tlačítko + v nastaveních.
Krok 1: Můžete nastavit teplotu pod 20°C
Krok 2: Přidání úkolu. Stisknutím tlačítka + vyberte zařízení (napájení, nastavení teploty, režim zámku), 
které má provést akci, a poté tlačítko "Save-uložit". Chcete-li odstranit okolní prostředí, stiskněte tlačítko 
"Delete-smazat" na konci.
POZOR: V nabídce PROFILE-SETTING-SOUND (PROFIL-NASTAVENÍ - ZVUK) můžete zvuk zapnout / 
vypnout. Zvuk je nastaven ve výchozím nastavení systému.



Charakteristika a popis termostatu

1) On/off
2) Zvýšení teploty
3) Snížení teploty
4) Čas
5) Cyklus režim
6) Týden
7) Teplota v pokoji
8) Wifi
9) Teplota set
10) Ruční provoz (manuální)
11) Blokace tlačítek
12) Režim
13) Vytápění zapnuté
14) Ventil zapnutý
15) Hodiny
16) Noc
17) Zpět na domovskou stránku
18) Ruční nastavení
19) Programátor
20) Nastavení programu
21) Pokojové čidlo
22) Název zóny – pokoje
23) Ekonomický režim

Rozměry v mm



1) Podlahové čidlo: NTC

2) Přesnost: + - 1 C

3) Rozsah teploty: 5-35 C

4) Rozsah teploty v pokoji: 5-99 C

5) Odběr: 1,5 W

6) Energie: 95 -240V AC (střídavý proud) 50-60HZ

7) Max zatížení: 16A (elektrické vytápění)

8) Rozměr: 86x86x13,3mm

9) Okolní teplota: 0 – 45 C

10) Max vlhkost: 5-95% není vhodné pro koupelny

11) Teplota skladování: -5 - + 55C
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