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Termostato	ekrano	paaiškinimai	
	

1	 Ekranas	 -	 rodo	nustatytą	 temperatūrą	 °C	 ir	galimų	pasirinkti	
šildytuvo	 funkcijų	 trumpąsias	 pavadinimų	 reikšmes	 (žr.	
„Ekrano	simboliai“).	

2	 Temperatūros	 indikacinė	 lemputė	 (raudona).	 Galimos	
indikacijos	reikšmės:	

• Šviečia	 -	 šildytuvas	 siekia	 nustatytos	 šildymo	
temperatūros;	

• Nešviečia	-	nustatyta	temperatūra	pasiekta.	
• Mirksi	 –	 šildytuvas	 jungiasi	 prie	 debesų	

kompiuterijos;	
	

3	 WiFi	 indikacinė	 lemputė	 (mėlyna).	 Galimos	 indikacijos	
reikšmės:	

• Šviečia	nuolat,	kai	elektrinis	šildymo	įrenginys	yra	
prisijungęs	prie	namų	tinklo	(maršrutizatoriaus)	 ir	
debesų	kompiuterijos;	

• Nešviečia	 –	 kai	 šildytuvas	 prie	 namų	 tinklo	
neprisijungęs;	

• Mirksi	 –	 kai	 šildytuvas	 prisijungęs	 prie	 namų	
tinklo,	 bet	 neprisijungęs	 prie	 debesų	
kompiuterijos.	

4	 Funkcijų	 pasirinkimo	 arba	 patvirtinimo	 mygtukas	 „OK“.	
Naudojamas:	

1. Šildytuvui	 esant	 tiesioginio	 valdymo	 režime	 -	
trumpai	 paspaudus	 pereinama	 iš	 tiesioginio	
valdymo	režimo	į	redagavimo	režimą;	

2. Šildytuvui	 esant	 redagavimo	 režime	 -	 trumpai	
paspaudus	pasirenkama	norima	savaitinio	šildymo	
programa.	

5	 Mygtukas	„+“.	Galimos	reikšmės:	
1. Šildytuvui	 esant	 tiesioginio	 valdymo	 režime	 -	

spaudžiant	 šį	 mygtuką	 nustatytos	 temperatūros	
skaitinės	 reikšmės	 didėja	 kas	 1°C.	 Galimas	
nustatytos	 temperatūros	 intervalas	 yra	 5	 -	 35°C.	
Didžiausia	matoma	reikšmė	yra	„35“.	

2. Šildytuvui	esant	redagavimo	režime	-	spaudžiant	šį	
mygtuką	pereinama	pateikiamų	programų	sąrašu	į	
priekį.	

6	 Mygtukas	„-“.	Galimos	reikšmės:	
1. Šildytuvui	 esant	 tiesioginio	 valdymo	 režime	 -	

spaudžiant	 šį	 mygtuką	 nustatytos	 temperatūros	
skaitinės	 reikšmės	 mažėja	 kas	 1°C.	 Galimas	
nustatomos	temperatūros	intervalas	5	-	35°C;	

2. Šildytuvui	 esant	 redagavimo	 režime	 -	 pereinama	
pateiktų	programų	sąrašu	atgal.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Įvadas	
Šio	dokumento	tikslas	supažindinti	naudotoją	su	elektrinio	šildytuvo	sistema,	
jos	veikimu,	naudojimo	būdais	ir	galimybėmis.	

Elektrinio	šildytuvo	aplikacija	„Smart	Heater“	skirta	valdyti	naudotojo	turimus	
elektrinius	 šildymo	 įrenginius,	 atitinkančius	 pagal	 naudotoją	 esamą	 lokacinę	
vietą,	tiesiogiai	iš	mobilaus	įrenginio.	
	
Šis	 prietaisas	 netinkamas	 naudoto	 asmenims	 (taip	 pat	 ir	 vaikams)	 su	 fizine,	
jutimų	arba	protine	negalia,	arba	neturintiems	patirties	ir	žinių	,	išskyrus	tuos	
atvejus,	kai	šie	asmenys	yra	prižiūrimi	arba	jiems	buvo	pravestas	instruktažas	
kaip	naudoti	prietaisą.	
Vaikus	būtina	prižiūrėti,	kad	jie	nežaistų	su	prietaisu.	
	
Šildytuvo	įjungimas	
Elektrinis	 šildymo	 įrenginys	 įjungiamas	 paspaudus	 įjungimo/išjungimo	
mygtuką,	esantį	ant	elektrinio	šildymo	įrenginio	šono;	
Pastaba:	pirmą	kartą	 įjungus	elektrinį	 šildymo	 įrenginį	ekrane	 rodoma	20°C.	
Šildytuvas	pradeda	veikti	iš	karto	jį	tik	įjungus.	
	
Šildytuvo	išjungimas	
Šildytuvas	 išjungiamas	 paspaudus	 Įjungimo/Išjungimo	 mygtuką,	 esantį	 ant	
elektrinio	šildymo	įrenginio	šono.	
Pastaba:	 po	 visiško	 šildytuvo	 išjungimo	 ar	 dingus	 elektrai	 nustatyti	
parametrai	išsaugomi	dar	24	valandas.	
	
Šildymo	išjungimas	
Šildymas	gali	būti	išjungtas	naudojant	šias	komandas:	

1. Tiesioginio	 valdymo	 režime	 paspaudus	 ir	 laikant	mygtuką	 „-“	 kol	
ekrane	 rodomos	 temperatūros	 skaitinė	 reikšmė	pasikeis	 į	 ekrane	
rodomą	 reikšmę	 „--“,	 tai	 reiškia,	 kad	 šildytuvas	 nustatytas	 į	
budėjimo	režimą;	

2. Redagavimo	režime	iš	pateikto	meniu	sąrašo	mygtukų	„+“	arba	„-“	
pagalba	 pasirinkus	 reikšmę	 „--“	 ir	 trumpai	 paspaudus	 mygtuką	
„OK“	 –	 šildytuvas	 pereina	 į	 budėjimo	 režimą	 (šildytuvas	 lieka	
įjungtas,	bet	nešildo).	
	

Šildymo	įjungimas	
Jei,	naudojant	prieš	tai	aprašytas	funkcijas	(žr.	“Šildymo	išjungimas”),	
šildymas	gali	būti	įjungtas	naudojant	šias	komandas:	

1. Trumpai	paspaudžiant	mygtuką	„OK“,	esantį	ant	elektrinio	šildymo	
įrenginio	 ekrano	 patenkama	 į	 įrenginio	 meniu	 ir	 pasirenkamas	
pageidaujamas	šildymo	režimas;	

2. Paspaudžiant	mygtuką	„+“,	esantį	ant	elektrinio	šildymo	 įrenginio	
ekrano	nustatoma	pageidaujama	temperatūra.	
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Darbo	režimai	
Elektrinis	šildymo	įrenginys	turi	du	darbo	režimus:	

1. Tiesioginio	 valdymo	 režimas.	 Ekrane	 matoma	 nustatytos	
temperatūros	skaitinė	reikšmė;	

2. Redagavimo	 režimas.	 Jame	 naudotojas	 gali	 pasirinkti	 iš	 pateikto	
sąrašo	 norimą	 sukonfigūruotą	 savaitinio	 šildymo	 programą.	 Jei	
naudotojas	 yra	 šildytuvo	 redagavimo	 režime	 šildytuvo	 ekrane	
matomos	 programų	 pasirinkimo	 reikšmės	 (žr.	 šildytuvas	
(ne)prisijungęs	prie	WiFi).	
	

Redagavimo	režimo	įjungimas	
Šildytuvui	 esant	 tiesioginio	 valdymo	 režime	 (kai	 ekrane	matoma	 nustatytos	
temperatūros	skaitinė	reikšmė)	trumpai	paspaudus	mygtuką	„OK“.	
Įjungus	 redagavimo	 režimą	 ekrane	 pateikiama	 ta	 programų	 sąrašo	 reikšmė,	
kuri	šiuo	metu	yra	nustatyta.	
	
Tiesioginio	valdymo	režimas	
Šildytuvas	 visada	 dirba	 tiesioginio	 valdymo	 režime.	 Šildytuvą	 nustačius	 į	
redagavimo	režimą	paspaudus	„OK“	mygtuką	ir	palikus	30	sekundžių	ramybės	
būsenoje,	 šildytuvas	 automatiškai	 pereis	 į	 tiesioginio	 valdymo	 režimą	 ir	
ekrane	 bus	 rodoma	 paskutiniu	 metu	 nustatyta	 temperatūros	 skaitinė	
reikšmė.	
	
Redagavimo	režimo	meniu	šildytuvui	prisijungus	prie	WiFi	
Šildytuvui	 prisijungus	 prie	 namų	 tinklo,	 šildytuvą	 nustačius	 į	 redagavimo	
režimą	 pateikiamas	 toks	 savaitinių	 šildymo	 programų	 sąrašas,	 kokias	
naudotojas	susikonfigūravo	naudodamas	mobilią	programėlę	„Smart	heater“.	
Jei	 naudotojas,	 dar	 nesinaudojo	 mobilia	 „Smart	 heater“	 programėle	 arba	
naudojosi,	 bet	 savaitinių	 šildymo	 programų	 dar	 nesusikūrė,	 tuomet	
pateikiamas	toks	programų	sąrašas:	

• „HO“	–	savaitinė	šildymo	programa	„Namai“;	
• „OF“	–	savaitinė	šildymo	programa	„Ofisas“;	
• „-	-“	–	budėjimo	režimas;	
• „AF“	–	anti	užšąlimo	temperatūra	(nustatyta	gamykloje	7°C).	

Jei	 naudotojas	 sukūrė	 naujas	 savaitines	 šildymo	 programas,	 jos	 bus	
pateikiamos	programų	sąraše:	

• „P1,	P2...“	–	savaitinės	šildymo	programos.		
Norima	 programa	 pasirenkama	 mygtukais	 „+“	 arba	 „-“	 ir	 patvirtinama	
trumpai	paspaudus	mygtuką	„OK“.		
Pastaba:	Ekrane	matant	norimą	programą,	bet	nepaspaudus	mygtuko	„OK“,	
po	 30	 sekundžių	 ramybės	 būsenos	 šildytuvas	 sugrįš	 į	 tiesioginio	 valdymo	
režimą	 ir	 temperatūra	 bus	 palaikoma	 tokia	 kokia	 buvo	nustatyta	 paskutiniu	
metu.	

	
Jei	nepavyksta	prisijungti	prie	namų	tinklo	(WiFi)		
Įsigijus	 šildytuvą	 ir	 neturint	 galimybės	 prisijungti	 prie	 interneto,	 šildytuvas	
neleis	 nustatyti	 savaitinės	 šildymo	 programos,	 nes	 nėra	 nustatytas	 esamas	
laikas.	 Tokiu	 atveju,	 įėjus	 į	 redagavimo	 režimą	 galimų	 funkcijų	 pasirinkimo	
sąrašas	bus:	

• „HO“	–		palaikoma	20°C	temperatūra;	
• „AF“	–	anti	užšąlimo	temperatūra	(nustatyta	gamykloje	7°C).	
• „-	-“	–	budėjimo	režimas.	

Norima	 programa	 pasirenkama	 mygtukais	 „+“	 arba	 „-“	 ir	 patvirtinama	
trumpai	paspaudus	mygtuką	„OK	
Pastaba:	Ekrane	matant	norimą	programą,	bet	nepaspaudus	mygtuko	„OK“,	
po	 30	 sekundžių	 ramybės	 būsenos	 šildytuvas	 sugrįš	 į	 tiesioginio	 valdymo	
režimą	 ir	 temperatūra	 bus	 palaikoma	 tokia	 kokia	 buvo	nustatyta	 paskutiniu	
metu.	
	
Šildytuvo	„Smart“	konfigūracijos	nustatymai	
Naudotojui,	pradėjus	naudotis	mobilia	šildytuvo	aplikacija,	turi	būti	galimybė	
naudotojo	 turimą	 aktyvų	 šildytuvą	 įtraukti	 į,	 pagal	 naudotojo	 poreikius	
sukonfigūruotą,	 aplikaciją.	 Tai	 naudotojas	 padaryti	 galės	 nuspaudus	 ir	
palaikius	 abu	 iš	 karto	 „+“	 ir	 „-“	 ekrano	 mygtukus	 tol,	 kol	 ekrane	 atsiras	
simbolis	„SC“	(angl.	„Smart	Configuration“).	Tuo	metu	atleidžiame	abu	„+“	ir	
„-“	 mygtukus.	 „SC“	 simbolis	 ekrane	 bus	 matomas	 tol,	 kol	 vyksta	 šildytuvo	
susiejimas	 su	 „Smart	 Heater“	 programėle.	 Konfigūracijai	 pasibaigus	
(aplikacijai	 aptikus	 konfigūruojamą	 šildytuvą)	 ekrane	 pradeda	 mirksėti	 abi	

(mėlyna	 ir	 raudona)	 indikacinės	 lemputės.	 Jei	 konfigūracijos	metu	 aplikacija	
neaptinka	konfigūruojamo	šildymo	įrenginio,	aplikacijoje	turi	būti	parodomas	
klaidos	 pranešimas	 (daugiau	 apie	 šildytuvo	 susiejimą	 su	 „Smart	 Heater“	
programėle	 skaityti	 programėlės	 „Smart	 Heater“	 naudotojo	 vadove,	 žr.	
http://smart.heater_documentation.com	).	
Nepriklausomai	 nuo	 to	 ar	 konfigūracija	 buvo	 sėkminga,	 ar	 ne,	 po	 30	
sekundžių	 ramybės	 būsenos	 šildytuvas	 iš	 „SC“	 režimo	 pereina	 į	 prieš	 tai	
buvusį	(nustatytą)	šildymo	režimą.	
	
Nustatytų	šildymo	parametrų	laikinas	atšaukimas	(nepaisymas)	
Norint	 laikinai	 sustabdyti	 nustatytos	 šildymo	 programos	 veikimą,	 šildytuvui	
esant	tiesioginio	valdymo	režime,	mygtukų	„+“	ar	„-“	pagalba	nustatoma	tokia	
temperatūra,	kurios	naudotojas	šiuo	metu	pageidauja.	
Pastaba:	 pagal	 laikinai	 nustatytą	 temperatūrą	 šildytuvas	 šildys	 tol,	 kol	
prasidės	 naujas,	 pagal	 savaitinės	 šildymo	programos	 tvarkaraštį	 atitinkantis	
šildymo	režimas.	
	
Šildytuvo	gamyklinių	parametrų	atstatymas	
Poreikiui	esant,	naudotojas	gali	atkurti	gamyklinius	parametrus.	Tai	padaryti	
galima	kartu	paspaudus	tris	mygtukus	“+”,	“-”	ir	“OK”,	kol	ekrane	ims	mirksėti	
„rE“.	Pasirodžius	šiai	reikšmei	ir	atleidus	visus	tris	mygtukus	netrukus	ekrane	
bus	rodoma	20°C,	taip	pat	kaip	pirmą	kartą	įjungus	elektrinį	šildymo	įrenginį.	
	
„Smart	Heater“	aplikacija	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	


