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Termostatická radiátorová hlavice HT-10R 
ZigBee - Tuya 

Tato termostatická hlavice (TRV) je navržena tak, že komunikuje s cloudovou aplikací Tuya přes ZigBee 
bránu (Gateway / hub). Sleduje teplotu vzduchu v okolí a reguluje průtok vody radiátorem, na který je 
namontována. 

 

 
ZÁKLADNÍ POPIS 

 M30 x 1.5 Univerzální závit (může vyžadovat 
redukci podle typu Vašeho radiátoru) 

 Snadno čitelný LCD display se všemi 
potřebnými údaji 

 Snadná instalace 
 Snadné ovládání pomocí 5 HW tlačítek na těle 

hlavice nebo pomocí aplikace Tuya 
 Programování na 7 dnů X 4 časové zóny 
 Teplota zobrazená ve stupních Celsia 

 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Provozní napětí termostatu:   2 x baterie AA 1,5 V (nejsou součástí balení) 
 Záložní úložiště:    EEPROM 
 Možnosti přepínání:    7 dní x 4 časové zóny 
 Komunikační protokol:   ZigBee 3.0 
 Nastavení teploty:    5 °C – 35 °C, minimální krok 0.5 °C  
 Přesnost:     +/- 0.5 °C 
 Rozměry termostatu:     55 x 69 mm 
 Max vzdálenost pojezdu zavíracího kolíku 5 mm  
 Barva:      Bílá 
 Stupeň ochrany IP:    20 
 Certifikace:     CE, RoHS  
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POPIS OBRAZOVKY TERMOSTATU 

 

 

 
PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ TUYA 

1. Nejdříve je nutné mít v aplikaci Tuya spárovanou ZigBee bránu (ZigBee brána není součástí 
hlavice a musí být dokoupena zvlášť) 

2. V aplikaci klikněte na zařízení “ZigBee Gateway” a přidejte nové „pod-zařízení“ 
3. Jako nové pod-zařízení vyberte „Termostat“ 
4. Vypněte hlavici stisknutím tlačítka ON/OFF, potom stiskněte tlačítko M po dobu 5 sekund, Dokud 

se neobjeví ikona 7 (připojení k ZigBee síti) 
5. Stiskněte šipku nahoru 
6. V aplikaci potvrďte, že indikátor párování bliká rychle (Confirm indicator blinks rapidly) 
7. Počkejte chvíli, než bude spojení dokončeno 

 
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

1. Po instalaci baterií (baterie nejsou součástí balení) se na displeji objeví „INIL“, což znamená 
inicializace 

2. Hlavice pak ukáže „AdAP“, stiskněte šipku nahoru, hlavice se přizpůsobí tahu ventilu. Za tímto 
účelem se hlavice otevře a zavře a zapamatuje si koncové body 

 
PROGRAMOVÁNÍ HLAVICE (HODINY A NASTAVENÍ PLÁNŮ) 
Doporučujeme připojit hlavici k aplikaci Tuya. Čas se pak synchronizuje automaticky. Stejně tak 
doporučujeme nastavení plánů provádět přes mobilní aplikaci 
Chcete-li nastavit čas, den a rozvrh pomocí tlačítek na těle hlavice, pokračujte následujícími kroky. 
Každé stisknutí tlačítka P přejde na další položku.  
(Minuty – Hodiny - Den v týdnu – Zóna - Teplota).  

 Stiskněte a držte tlačítko P přibližně 3 sekundy. Zobrazení minut bliká. Změňte hodnotu 
pomocí  šipek nahoru a dolů 

 Stiskněte tlačítko P, bliká zobrazeni hodin, změňte hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů 
 Stiskněte tlačítko P, bliká den v týdnu, změňte hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů 
 Nyní jste dokončili seřízení hodin 
 Stiskněte tlačítko P, čas bliká, změňte čas začátku první periody pomocí šipek nahoru a dolů 
 Stiskněte tlačítko P, ikona Teploty bliká, změňte nastavení teploty. pomocí šipek nahoru a 

dolů 
 Opakujte stejný krok pro nastavení dalších dnů a období. 

 

1 Ikona ochrany otevřeného okna 

  2 Den v týdnu 

  3 Naměřená teplota v místnosti 

  4 Nastavená požadovaná teplota 

  5 Manuální režim 

6 Automatický režim 

7 Ikona připojení k ZigBee síti 

8 Časová zóny 

9 Dětský zámek 

10 Režim dovolená 
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Defaultní nastavení časových zón a teplot v týdnu (plánů): 

Zóna       1       2       3       4 

 Čas Teplota Čas Teplota Čas Teplota Čas Teplota 

1 (Po) 7:00 22℃ 8:30 19℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

2 (Út) 7:00 22℃ 8:30 19℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

3 (St) 7:00 22℃ 8:30 19℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

4 (Čt) 7:00 22℃ 8:30 19℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

5 (Pá) 7:00 22℃ 8:30 19℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

6 (So) 8:00 22℃ 8:30 22℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 

7 (Ne) 8:00 22℃ 8:30 22℃ 17:00 22℃ 22:00 19℃ 
 
FUNKCE DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA (OWD) 
Je-li v nastavení parametru zapnut režim Otevřené okno, systém automaticky zastaví vytápění, když 
zjistí náhlý pokles pokojové teploty (ve výchozím nastavení 2 °C za 15 minut – viz Pokročilá nastavení 
– menu 13 a 14). K tomu obvykle dochází při otevření okna nebo dveří bez vypnutí topného zařízení. 

Zařízení se po 30 minutách vrátí do předchozího režimu fungování a pak ikonka  zmizí (viz Pokročilá 
nastavení – menu 15). 
Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte funkci OWD během zahřívání. 
 
 
POKROČILÁ NASTAVENÍ 
Vypněte termostat, stiskněte a podržte současně tlačítka M a šipku nahoru po dobu 3 s, dokud se 
nezobrazí položka 01, každé stisknutí tlačítka M přejde na nastavení další položky, upravte hodnotu 
pomocí šipek nahoru a dolů. 
 
 
 
 

Menu   Popis funkce   Rozsah Původní hodnota 

01 Kalibrace senzoru teploty       -8 ℃ ~8 ℃ 0℃ 

02 Maximální teplota 5 ℃ ~35℃ 35 ℃ 

03 Minimální teplota 5 ℃ ~35℃ 5 ℃ 

05 Protizámrzová teplota 5 ℃ ~15℃ 5 ℃ 

10 Zobrazit teplotu 0: Pokojovou teplotu 
1: Nastavenou teplotu 

0 

12 OWD (Detekce otevření okna / dveří) 1: Zapnuto 
0: Vypnuto 

0 

13 OWD čas  2~30 min 15 min 

14 OWD Teplota (pokles teploty v OWD 
čase) 
 

2.3.4 ’C 2 ‘C 

15 Doba pro vypnutí OWD 
(Návrat do předchozího režimu) 

10~60 min 30 min 

17 Tovární nastavení 0: Ne 0 

1: Ano. 
Stiskněte tlačítko 

zapnuto/vypnuto po dobu 
5s, vyčkejte do restartu 

termostatu 
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MONTÁŽ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁRUKA  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, 
kontaktujte nás. Záruka na všechna zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení. 

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým 
zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. V případě reklamace postupujte 
podle Reklamačního řádu, uvedeného na webu www.chytrevypinace.cz 

 
INFORMACE O LIKVIDACI ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ  

Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU 
vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické 
likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa.  
  
 

 
 
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Dovozce (www.chytrevypinace.cz) prohlašuje, že zařízení na základě své koncepce a konstrukce, 
odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie. 
Detailní Prohlášení o shodě, CE, RoHS a RED certifikace jsou k dispozici na vyžádání u dovozce. 
 
Možností využití a integrace chytrých technologií přibývá každým dnem a popsat vše do návodu je 
prakticky nemožné. Pokud si jakkoliv nejste jisti zapojením či používáním našich produktů, zavolejte 
nám. Máme s našimi výrobky bohaté zkušenosti a rádi se o ně podělíme. 
Linka technické podpory je Vám k dispozici v pracovní dny od 10:00 do 17:00 
(kontakty viz www.chytrevypinace.cz; www.tuya.cz)


