
Tuya RF WIFI bezdrátový termostat HD09RF 

uživatelská příručka  

Technická data   
 Napájení: Přijímač:90-240Vac 50/60HZ Termostat:☆  USB napájecí zdroj nebo 4x AAA baterie

! Prosím vyjměte baterie, když se napájí termostat z USB.

 Přesnost zobrazení: ±0,5°C  ☆ ☆ Kratí: Normální prostředí

 Senzor sondy: NTC(10k)1%  Běžící program: Nastaven na 1 týden jako cyklus☆ ☆
 Kapacita kontaktu: ☆ 3A/250V  Výstup: Spínací relé☆
 Teplota pracovního prostředí: 0~70°C  Instalace: Nástěnná nebo na ☆ ☆ volná

 Rozsah nastavení teploty: 5~35°C  Velikost (mm)☆ ☆ ：130*90*25

Domovská obrazovka

Rychlý přehled ovládacích prvků 

NE Ikona Popis

A Zapnout/vypnout

B 1  Krátce  stiskněte   pro  přepnutí  automatického  režimu  a  manuálního

režimu

2  Stav  zapnuto,  dlouze  stiskněte   na  3-5  sekund  pro  provedení

programovatelného nastavení

3 Stav vypnutí, dlouze stiskněte   po dobu 3-5 sekund proveďte pokročilé

nastavení A

C 1 Potvrdit tlačítko

2 Krátkým stisknutím nastavíte čas

3 Nastavení prázdninového režimu.

4. Stav vypnutí, dlouhé stisknutí   3-5 sekund pro provedení pokročilého

nastavení B

B 1 Tlačítko snížení

2 Dlouhým stisknutím uzamknete/odemknete

D 1 Tlačítko pro zvýšení

2  Stav  automatického  režimu,  stiskněte ,  pro  přechod  do  dočasného

ručního režimu

3 Dlouhým stisknutím zkontrolujete teplotu externího čidla

(používá se pouze pro přijímač s externím senzorem)

Nastavení času 
Stav zapnutí, stiskněte  nastavit minutu. Druhý stisk  nastavit hodinu. Třetí stisk  nastavit

týden. Lis ,  změnit hodnotu.   znovu pro potvrzení.

Nastavení režimu dovolené
Stav zapnutí, dlouhé stisknutí  po dobu 3-5 sekund proveďte nastavení prázdninového režimu. 

Stisk   nebo  změnit„OFF“ až „ON“. Poté stiskněte  pro přepnutí dnů a teploty stiskněte   ,
 změnit hodnotu. Stisk  znovu pro potvrzení. Pokud chcete ukončit prázdninový režim, 

stiskněte 

Programovatelný režim Nastavení
Nastavení 6 časových intervalů: 5+2 dny (tovární nastavení), 6+1 dnů, 7 dnů

Dlouze stiskněte " ” 3-5 sekund na nastavení programovatelného režimu. Krátký stisk “ ” pro

Vyhledejte aplikaci „Smart lift“ nebo „Tuya“ v
Google Play a App Store a stáhněte si ji

Vyberte jednu z následujících 2 metod spojení
WIFI:
●  Konfigurace  WIFI na termostatu: připojte k
napětí a zapněte termostat, dlouze stiskněte

 po  dobu  3-5  sekund,  když  je  vypnuto,
krátce stiskněte  aby odpovídala WIFI, když
ikona WiFi a cloud společně blikají
●  Připojení  WIFI  na  přijímači:  připojte  se  k
napětí  a  zapněte  přijímač,  dlouze  stiskněte
tlačítko přijímače pro přizpůsobení WIFI, když
bliká modré světlo



přepnutí a potvrzení. Stisk  " " a " ” pro úpravu hodnoty.

Stav zapnutí,  dlouze stiskněte “ ”  3-5 sekund pro vstup do prvního časového úseku a poté

nastavte  hodinu.  stisk " "  a  " ”  pro  nastavení  hodiny  krátce  stiskněte  “ “  pro  potvrzení  a

nastavení minut stiskněte “ " a " ” pro nastavení minut stiskněte “ ” pro potvrzení a poté vstup

do  nastavení  teploty,  stiskněte  “ "  a  " ”  pro  úpravu  hodnoty.  Dále postupujte  podle  kroků

prvního časového období, nastavit druhé časové období, třetí časové období ......

Po dokončení nastavení stiskněte asi 10 sekund, nastavení se uloží a poté skončí.

Vzbudit Odchod Příchod Odchod Příchod Spát

6:00 21℃ 8:00 17℃ 11:00 21℃ 13:30 17℃ 17:00 21℃ 22:00 17℃

Pokročilé nastavení   
Napájení vypnutý stav, dlouhý stisk  po dobu 3-5 sekund proveďte pokročilé nastavení. Krátký

stisk “ ” pro přepnutí a potvrzení. Stisk  " " a " ” pro úpravu možností.

Po dokončení nastavení stiskněte  asi 10 sekund, nastavení se uloží a poté skončí.

„A“
Možnosti nastavení Funkce nastavení dat Výchozí tovární 

nastavení

A1 Kalibrace teploty -9-+9  (zobrazení aktuální teploty)℃ -1℃

A2
Teplotní tolerance 

vestavěného senzoru
0,5-5 °C 1℃

A3

Teplotní tolerance 

externího čidla 

/ když je k dispozici!!

1-9 ℃ 2℃

A4 Dětský zámek 0: poloviční zámek 1: úplný zámek 0

A5

Ochrana proti vysoké

teplotě 

/ když je k dispozici!!

1. 20 -70℃ ℃
2. Když je nastavená teplota nižší než 

35 , zobrazí se obrazovka℃ 【--】, 

zrušte ochranu proti nejvyšší teplotě

45℃

Párování RF přijímače s vysílačem  
Napájení vypnutý stav, dlouhý stisk  po dobu 3-5 sekund proveďte pokročilé nastavení. Krátký

stisk “ ” pro přepnutí a potvrzení. Lis " " a " ” pro úpravu možností.

Po dokončení nastavení, stání po dobu 10 sekund, se nastavení uloží a poté se ukončí . 

Vzhledem k využití baterie se RF data aktualizují každých 20 minut. Pokud chcete zkrátit 

interval, použijte prosím napájení USB a vyjměte baterie. Postupujte podle provozu B05, 

B06.

„B“ Možnosti nastavení Funkce nastavení dat

Výchozí

tovární

nastavení

B1 Vysoké nastavení kódu 00-FF 00

B2 Nízké nastavení kódu 01-FF 01

B3
Termostat a přijímač 

spárovány

Displej “55” znamená, že párování je  

úspěšně.

(Když je přijímač zapnutý a svítí 

oranžová LED, stiskněte termostat  )

00

B4 Stav snímače

N1: jeden vestavěný senzor

N3: jak vestavěný senzor, tak externí 

senzor.

N1

B05
Minutový interval RF 

vysílání

0-30 minut
20 min.

B06 Druhý interval RF vysílání 3–30 sekund (B5=0 JE k dispozici) 30 s

Pokud je hodnota nastavení B5 a B6 v rozšířené možnosti menší nebo rovna 20 minutám, 

doporučuje se k napájení použít adaptér USB. Pokud se pro napájení použije baterie, životnost 

baterie se výrazně zkrátí.

Popis hystereze / když je k dispozici!!: Tovární výchozí ochrana proti vysoké 

teplotě je nastavena na 45  a hystereze ochrany proti vysoké teplotě je nastavena na 2. Když ℃
externí senzor detekuje, že teplota stoupne nad 45 , relé zastaví výstup a termostat vyšle ℃
vysokou teplotu ochranný alarm; Když čidlo detekuje, že teplota klesne pod 43°C, relé znovu 

sepne a alarm se zruší. (Tato funkce je platná, když má relé výstup)

Správně vyberte pracovní režim vnitřního a vnějšího teplotního senzoru. Pokud je výběr špatný 

nebo je čidlo vadné (poškozené), na displeji se zobrazí „E1“ nebo „E2“ a termostat přestane hřát, 

dokud nebude závada odstraněna.

Popis RF komunikace termostatu:
 1. Za normálních pracovních podmínek komunikujte s přijímačem každých 20 minut.

 2. Pro komunikaci s přijímačem jednou stiskněte tlačítko spínače.

 3. Když je stav výstupu přepnut, bude jednou komunikovat s přijímačem.

: Vždy svítí, když je bezdrátová komunikace normální, a bliká, když je bezdrátová komunikace

abnormální.



Kontrolka přijímače 
Indikátor napájení (zelený): Vždy svítí po zapnutí a vypnutí: zelené světlo svítí na 1 

sekundu a nesvítí na 1 sekundu.

Indikátor RF signálu (oranžový): vždy zapnuto do 10 sekund od zapnutí (v tuto 

chvíli lze do přijímače odeslat IP adresu termostatu pro dokončení párování: viz možnosti 

párování termostatu a přijímače v pokročilých možnostech), spárování je úspěšné Po že signální 

světlo zhasne; nebo pokud během 10 sekund nedojde k žádnému párování, světlo se také 

automaticky vypne; během normální práce bude kontrolka blikat, když je přijat bezdrátový signál.

Indikátor zatížení/chyby (červený): V normálním provozu je výstup zátěže zapnutý,

kontrolka svítí a výstup zátěže je vypnutý a kontrolka nesvítí; když dojde k poruše, bliká na alarm 

a indikace poruchy je následující:

 1. Termostat a přijímač nejsou spárovány: 2x blikne (rychlé bliknutí), s intervalem 2 sekund 

nesvítí

 2. Ztráta bezdrátového signálu (žádná datová komunikace za 1 hodinu): 3x blikne (rychlé 

bliknutí), s intervalem 2 sekund nesvítí

 3. Alarm externího senzoru: blikne 4x (rychle bliká), s intervalem 2 sekund nesvítí

Poznámka: Porucha 3 je platná pouze tehdy, když je v rozšířených možnostech termostatu zvolen

typ senzoru N3.

Indikátor signálu WIFI (modrý):Při příjmu dat WIFI jednou blikne; nepřetržité rychlé 

blikání znamená, že je v režimu konfigurace sítě WIFI EZ; nepřetržité pomalé blikání znamená, že

je v režimu konfigurace sítě WIFI AP; bude často po úspěšné konfiguraci sítě zapnuto na 2 

sekundy; když je WIFI abnormální, dvakrát rychle zabliká s intervalem 2 sekund vypnuto.

Elektrické schéma  

 

 NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Zajistěte prosím profesionálního technika, aby nainstaloval produkt podle výkresů a pokynů.

Před jakýmkoli připojením odpojte napájení. Kontakt se součástmi pod nebezpečným napětím 

může způsobit úraz elektrickým proudem.


