
TERMOFOL TF_WIFI termostat 
 

Uživatelská příručka 

 

Určený k elektrickému vytápění s vestavěným 
modulem WIFI 
 
Vážení uživatelé, 

děkujeme za nákup našeho termostatu. Váš nový 
termostat bude umožňovat jednotnou a pohodlnou 
regulaci teploty v každé místnosti vaší nemovitosti. 

Díky kombinaci technologie, řemeslného zpracování a 
nejkvalitnějších materiálů vám můžeme nabídnout 
bezpečný a spolehlivý výrobek s elegantním a 
moderním designem. 

Seznamte se s touto příručkou pro instalaci a 
programování za účelem získání pokynů ohledně 
instalace a provozu termostatu. Instalaci termostatu 
musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací a 
platným osvědčením o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb. 

Instalace termostatu musí být provedena v souladu s 
platnými předpisy a návodem. 
 

Obsah balení 

Termostat    1 ks 
Návod    1 ks 
Šrouby    2 ks 
Podlahové čidlo (2,5 m)  1 ks 
 
O termostatu 

TERMOFOL TF-WiFi byl vyvinut za účelem ovládání 
elektrického topného systému. Tato zařízení jsou 
navržena pro komerční, průmyslové a domácí použití. 

Charakteristika 
Vnější vzhled 
1. Podsvícení v bílé nebo modré barvě. 
2. Displej o velikosti 65,0 x 48,6 mm. 
3. Dotyková tlačítka pro provádění jednoduchých operací. 
4. Tloušťka zařízení jen 13 mm. 
5. Vhodný k instalaci do kulaté krabice 60 mm. 
6. Dostupný v bílé nebo černé barvě. 
Funkce 
• Široká škála funkcí díky protokolu Modbus/WiFi, atd. 
• Přesnost na 0,5 °C. 
• Uložení údajů po vypnutí napájení. 
• Šest období programování maximalizuje komfort. 
• Za účelem zajištění centralizovaného ovládání lze vytvořit skupinu 
termostatů. 
• Možnost integrace s Amazon Echo, Google Home, Tmail atd. 
• Veškerá místní nastavení jsou synchronizována s časovým 
pásmem, adresou a jazykem. 

ROZMĚRY 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napájení: 230 VAC, 50~60Hz 
Proud zatížení: 16 A (elektrické vytápění) 
Čidlo: NTC3950, 10K 
Přesnost: ± 0,5 °C 
Rozsah nastavení teploty: 5-35 °C 
Rozsah teploty displeje: 5-99 °C 
Teplota prostředí: 0-45 °C 
Vlhkost prostředí: 5-95 % relativní vlhkosti (RH) (bez kondenzace) 
Teplota skladování: -5-45 °C 
Spotřeba: < 1,5 W 
Čas prodlevy: < 1 % 
Materiál pláště: PC + ABS (ohnivzdorný) 
Instalační krabice: 86 x 86 mm čtvercová nebo evropská kulatá 
60 mm 
Svorkovnice: kabel 1 x 1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2 
Stupeň krytí: IP20 
Tlačítka: dotyková tlačítka 

Před připojením a instalací 
1. Pečlivě se seznamte s obsahem tohoto návodu. Nedodržení 
následujících pokynů může vést k poškození výrobku nebo ke 
vzniku nebezpečných situací. 
3. Osobou, která provádí instalaci termostatu, musí být vyškolený a 
zkušený servisní technik. 
4. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda výrobek funguje tak, jak 
je popsáno v tomto návodu. 

 

 
PŘIPOJENÍ 

 
INSTALACE 
Tento termostat je vhodný pro instalaci do standardní 60mm 
podomítkové instalační krabice. 
Krok 1. Vypněte napájení. (obr. 1.). 
Krok 2. Odstraňte displej otočením dílu s LCD displejem. (obr. 2.). 

 

Krok 3. Připojte termostat k napájení 
(podrobné údaje viz „Elektrická instalace termostatu” a obr. 3).  
Krok 4. Namontujte montážní desku na stěnu pomocí montážních 
šroubů v krabici. (obr. 4.). 

 

Krok 5. Upevněte displej termostatu. (obr. 5.) 

Krok 6. Instalace je dokončena (obr. 6.). 

 

HLAVNÍ OKNO - Popis 

 
Funkce 
Při zapnutém napájení 

1. Zapnutí / vypnutí napájení. Pro zap/vyp stiskněte . 
2. Manuální režim a programování 
Pro změnu manuálního režimu na programovatelný stiskněte M 

(režim). V manuálním režimu se na levé straně okna zobrazí  . V 
programovatelném se ikona období zobrazí na pravé straně. 
3. Programování teploty 
V programovatelném režimu nelze regulovat nastavení teploty a 
času. Pokud uživatel chce změnit teplotu, musí přejít do 
manuálního režimu a změnit programování cyklu. 
Pro změnu teploty v manuálním režimu stiskněte  . 
4. Nastavení hodin 
Pro nastavení minut, hodin a dnů týdne (1=pondělí atd.) stiskněte 

 . Hodnotu vyberte pomocí šipek  . Pro potvrzení a opuštění 

nastavení stiskněte  . 

5. Blokace termostatu 
Pro zablokování/odblokování termostatu stiskněte  a přidržte 
po dobu 5 sekund. V nastavení můžete provést trvalé zablokování. 
6. Nastavení harmonogramu 
Po připojení k wi-fi termostat automaticky akceptuje harmonogram 
programu prostřednictvím aplikace v zařízení (podrobné pokyny viz 
níže). Chcete-li provést nastavení harmonogramů programu 
prostřednictvím termostatu (nikoli prostřednictvím chytrého 
telefonu/tabletu), postupujte podle níže uvedených pokynů. 

POZOR: Nastavení harmonogramu programu lze prostřednictvím termostatu 
provést pouze v případě, že termostat a smartphone/tablet nejsou připojeny k WIFI. 

Za účelem provedení změny z manuálního režimu na režim 

programování stiskněte M. V manuálním režimu se ikona  zobrazí 
v levém dolním rohu obrazovky. 

V režimu programu stiskněte ikonu  a přidržte ji, dokud se 
nezobrazí nastavení harmonogramu pro dny v týdnu (v horní části 
obrazovky se zobrazí 1, 2, 3, 4, 5). Nastavení provedete pomocí 
tlačítek  . 

Stiskněte  a použijte  pro nastavení času vypnutí (druhé 

období). 

Stiskněte  a použijte  pro nastavení času vypnutí. Opakujte 

tento proces u období 3, 4 a 5, 6. Opětovně stiskněte  za účelem 

zadání nastavení harmonogramu na sobotu (v horní části okna se 
zobrazí 6). Pro nastavení harmonogramu na neděli cyklus opakujte. 

Stiskněte  ještě jednou pro potvrzení a opuštění režimu. 

Výchozí nastavení harmonogramu teplot 

Displej 

DNY TÝDNE (PO - PÁ) 
(v okně se zobrazí 12345) 

VÍKEND (SOBOTA) 
(v okně se zobrazí 6) 

VÍKEND (NEDĚLE) 
(v okně se zobrazí 7) 

ČAS TEPLOTA ČAS TEPLOTA ČAS TEPLOTA 

Období 1 6:00 20 °C 6:00 20 °C 6:00 20 °C 

Období 2 8:00 15 °C 8:00 20 °C 8:00 20 °C 

Období 4 11:30 15 °C 11:30 20 °C 11:30 20 °C 

Období 4 13:30 15 °C 13:30 20 °C 13:30 20 °C 

Období 5 
(1+2) 

17:00 22 °C 17:00 20 °C 17:00 20 °C 

Období 6 
(3+4) 

22:00 15 °C 22:00 15 °C 22:00 15 °C 

 
Pro pracovní dny (pondělí-pátek) a víkendy (sobota nebo neděle) 
lze nastavit samostatný harmonogram. 
7. Kontrola teploty podlahy 

Pro zobrazení teploty stiskněte a 5 sekund přidržte . 
8. Obnovení výrobního nastavení 
Otevřete svou aplikaci. Zvolte místnost. Klikněte na menu v pravém 
horním rohu. Přejděte na konec. Stiskněte Obnovit výrobní 
nastavení. 
9. Nastavení funkcí a možností 
Při vypnutém napájení. 

Za účelem získání přístupu do funkcí systému: když je napájení vypnuté, 

stiskněte a současně přidržte 5 sekund M a  . Pro přechod k dalším 
funkcím následně stiskněte M. Změny dostupných možností lze provádět 
pomocí tlačítek . Veškerá nastavení jsou ukládána automaticky. 

Režim Funkce Nastavení a možnosti Výchozí 

1 Kompenzace teploty -7 až +9 °C (pro vnitřní čidlo) -1 

2 Hystereze 1-5 °C 1 

3 Blokace 
00: Všechna tlačítka jsou zablokována, kromě tlačítka 
ZAP/VYP. 
01: Všechna tlačítka jsou zablokována. 

01 

4 Pracovní režim 

IN: Vnitřní čidlo (kontrola tepl. vzduchu) 
EX: Podlahové čidlo (kontrola tepl. podlahy) 
AL: Obě čidla (vnitřní pro kontrolu tepl. vzduchu a 
podlahové pro kontrolu tepl. podlahy) 

AL 

5 Min. nastavení tepl. 5-15 °C 05 

6 Max. nastavení tepl. 15-45 °C 35 

7 Režim displeje 
00: Zobrazuje tepl. nastavenou a aktuální 
01: Zobrazuje pouze tepl. nastavenou 

00 

8 
Nastavení minimální 
ochranné tepl. 

0-10 °C 00 

9 
Nastavení tepl. 
podlahového čidla 

25-70°C 45 

A Ekonomický režim 
00: Ekonomický režim vypnutý 
01: Ekonomický režim zapnutý 

0 

B 
Teploty 
ekonomického 
režimu 

0-30°C 20 

C Podsvícení 3-99 sekund 04 

  

Jednotka: mm 

 UPOZORNĚNÍ Riziko úderu elektrickým proudem. Před 
provedením elektrického připojení odpojte napájení. Kontakt 
se součástmi, které vedou elektrický proud, může způsobit 
úder elektrickým proudem, což může vést k vážnému zranění 
nebo smrti. 

obr. 1. obr. 2. 

obr. 3. obr. 4. 

obr. 5. obr. 6. 
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O WiFi 

WIFI - Připojení 

Před prvním připojením termostatu k WiFi je nutné provést 
konfiguraci signálu a nastavení WiFi přes smartfon nebo tablet. 
Umožní se tím komunikace mezi propojenými zařízeními. 

Krok 1: Stáhněte si aplikaci (obr. 1-1) 

Najděte 

TERMOFOL Smart 
v Apple store nebo Google Play 

Obr. 1-1 Obr. 1-2 iOS Obr. 1-3 Android 

V případě zařízení s operačním systémem iOS je nutné najít v obchodě 
Apple Store aplikaci TERMOFOL Smart a stáhnout ji. Alternativně lze 
naskenovat příslušný QR kód z následující stránky (obr. 1-2). V případě 
zařízení s operačním systémem Android je nutné najít v obchodě Google 
Play aplikaci TERMOFOL Smart a stáhnout ji. Alternativně lze naskenovat 
příslušný QR kód z následující stránky (obr. 1-3).  
Krok 2: Registrace účtu 
Otevřete aplikaci TERMOFOL Smart, zobrazí se oznámení (obr. 2-1). Pro 

přechod na stránku registrace klikněte na „Allow-Povolit” (obr. 2-2). Následně 
stiskněte Přihlásit přes SMS a zadejte číslo svého telefonu nebo e-mail (obr. 
2-3) a obdržíte ověřovací kód. Pro dokončení registrace zadejte a potvrďte 
svoje heslo (obr. 2-4). Po registraci, když už máte účet, přihlaste se. 

 

Krok 3: Připojení k Wi-Fi 
Na termostatu 
S vypnutým napájením stiskněte a přidržte osm (8) sekund tlačítko s šipkou 

. 

Zapne se podsvícení a jednou za sekundu bude blikat ikona . 
Následně přejděte do hlavní stránky aplikace. 
Pro přidání nového zařízení stiskněte + v pravém horním rohu okna (viz obr. 
3-1). Po kliknutí na „Confirm-Potvrdit” začne ukazatel rychle blikat (obr. 3-2 ), 
následně vyberte svou síť a vraťte se do své aplikace za účelem zadání 
hesla k bezdrátovému routeru (obr. 3-3 ) a potvrzení. Aplikace se automaticky 
připojí (obr. 3-4). Obvykle to trvá 5-90 sekund. Po připojení zařízení lze 
editovat název místnosti (obr. 4-4). 

 
V režimu EZ je síťové propojení mezi aplikací a zařízením nejrychlejší. Pokud 
router nepodporuje aplikaci, nebo je WiFi signál slabý, nebo také nelze 
navázat spojení v režimu EZ, je nutné stisknout v pravém horním rohu režim 
AP (obr. 3-2). 
Po úspěšném připojení termostatu ignorujte nastavení AP. 

Na termostatu 
S vypnutým napájením stiskněte a přidržte osm (8) sekund tlačítko s šipkou 

. 

Zapne se podsvícení a jednou za sekundu bude blikat ikona . 

Znovu stiskněte a přidržte osm (8) sekund tlačítko s šipkou . 

Ikona  bude blikat jednou za tři (3) sekundy. Následně přejděte do hlavní 
stránky aplikace. Po kliknutí na „Confirm-Potvrdit” začne ukazatel pomalu 
blikat (obr. 4-1). Pak vyberte svou síť a vraťte se na stránku aplikace za 
účelem zadání hesla k bezdrátovému routeru (obr. 3-3) a potvrzení. Aplikace 
přejde do okna zobrazeného na obr. 4-2. 

Stiskněte „Connect now-Připojit nyní” za účelem volby WiFi signálu 
„Smartlife-XXXX” a spojení s termostatem (obr. 4-3). 
Znovu přejděte do stránky aplikace a klikněte na „Connect now-Připojit 
nyní“ a aplikace se připojí automaticky (obr. 3-4). 
Obvykle to trvá 5-90 sekund. Po připojení zařízení lze editovat název 
místnosti (obr. 4-4). 

 

PROGRAMOVÁNÍ TERMOSTATU 

Po úspěšném zadání se místnost zobrazí v hlavním okně (obr. 5-1). Kulaté 
tlačítko slouží k zapínání/vypínání místnosti. 

Pro zahájení programování termostatu je nutné kliknout na řádek. 

 

 Tlačítko zapínání/vypínání. Stiskněte, zařízení se zapne, po opětovném 
stisknutí se vypne. 

 Tlačítko zablokování/odblokování. Když je tlačítko zelené, okno je 
„zablokované“. Když je tlačítko šedé, okno je „odblokované“. 

 Ekonomické tlačítko. V tomto režimu bude teplota udržována na úrovni 
20 °C. Nelze měnit ani regulovat její hodnotu. 

 Tlačítko manuálního režimu. V tomto režimu lze vytápění nastavit 
manuálně (tj. bez využití naprogramovaných nastavení). 

 Tlačítko programování. Pokud je toto tlačítko zobrazeno, termostat je v 
režimu programování a funguje v souladu s naprogramovaným 
harmonogramem. Pro zvolení režimu programování je nutné v manuálním 

režimu stisknout tlačítko , a opačně  . 
*Za účelem manuální regulace teploty je nutné otáčet žluté kolečko vpřed nebo vzad. 
Hodnota teploty se zobrazí ve středové části okna, po několika sekundách se 
zobrazí aktuální teplota v místnosti. 

• V režimu programování je nutné kliknout na nastavení harmonogramu 
(v dolní části okna), aplikace přejde na okno harmonogramu (viz obr. 5-
2), kde lze jednoduše kliknout na pracovní dny (pondělí-pátek), 
následně na čas/teplotu za účelem uzpůsobení jejich hodnoty 
preferovanému harmonogramu. 
• Lze nastavit 6 období – čas a teplotu (obr. 5-3). 
• Po kliknutí na nastavení víkendu (sobota-neděle) v horní části okna je 
nutné zopakovat výše uvedený postup. 
• Po zadání nastavení harmonogramu je nutné kliknout na „SAVE-
ULOŽIT“, aplikace odešle naprogramované hodnoty do termostatu a 
zobrazí oznámení, že harmonogram byl uložen. 

 
Jak vytvořit skupinu? 
Stiskněte tlačítko Menu v červeném kolečku (obr. 5-2), následně klikněte na 

„Create group-Vytvořit skupinu” (obr. 6-1). Zvolte všechny požadované 
místnosti a potvrďte. 

 

Osoba, která vytvořila skupinu, může ovládat současně všechny místnosti, 
které do ní spadají. 
Pozor ! 
Kromě vytvoření skupiny lze v tomto menu také upravovat názvy zařízení, 
sdílet zařízení, získávat informace ze zařízení. 
Jak sdílet zařízení s členy rodiny? 
Klikněte na „Profile-Profil“ v pravém dolním rohu hlavního okna (obr. 6-2). 
Zvolte „Device sharing-Sdílení zařízení”, následně přidejte účet, se kterým 
chcete zařízení sdílet. 
V okně sdílení lze také získat náhled sdíleného účtu a sdíleného zařízení. 
Osoba, která sdílí, nemusí dělat žádné úkony. 
Lze přidat libovolný počet osob. 
Jak připojit svoje zařízení k Amazon Echo nebo Google Home? 
Ve svém profilu klikněte na „Integration-Integrace“ s používanou stránkou. Po 
stisknutí „Use now > -Použít nyní >” (obr. 7-1) Amazon Echo nebo Google 
Home nebo Tmall Genie zobrazí kroky, kterými je nutné projít. 

 

Co je SmartScene a jak ji používat? 
Osobní prostředí si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Můžete například 
nastavit, aby se termostat automaticky zapnul po vašem návratu domů (obr. 
7-2). 
V nastavení stiskněte tlačítko +. 
Krok 1: Můžete nastavit udržování teploty pod 20 °C. 

Krok 2: Přidávání úkolu. Pro zvolení zařízení (napájení, nastavení teploty, 
režim blokace), které má vykonat úkol, stiskněte tlačítko + a následně tlačítko 
„Save-Uložit“. Pokud chcete odstranit dané prostředí, stiskněte tlačítko 
„Delete-Odstranit“, které se nachází na konci. 

POZOR: V PROFILE-SETTING-SOUND (PROFIL-NASTAVENÍ-ZVUK) lze 
zapnout/vypnout zvuk. Zvuk se uzpůsobuje ve výchozím systémovém 
nastavení. 

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH PROBLÉMŮ 
Č. Popis problému Řešení 

1 Napájení je zapnuté, ale displej 
nefunguje. 

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny 
svorky mezi LCD panelem a matkou 
(box). 

2 Absence výstupního signálu, ale displej 
funguje. 

Vyměňte starý LCD panel za nový nebo 
starou matku (box) za novou. 

3 Teplota místnosti se liší od skutečné. Proveďte kalibraci teploty podle bodu 1 
pokročilých funkcí. 

 

SERVIS 
Na termostat se vztahuje 2letá záruka. Záruční doba začíná běžet od data 
zakoupení výrobku. Servis mimo záruční dobu může být zpoplatněn. Pro 
další informace nás prosím kontaktujte. 
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