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WiFi termostat TE33 16A – TUYA 
 

 
 

Návod k použití 
 

Elektronický programovatelný termostat s týdenním programem 

 
 
Elektronický programovatelný týdenní termostat Hütermann TE33 spojuje pokročilou technologii Wi-Fi s jednoduchým 
ovládáním, jeho použití Vám přinese snížení nákladů na energii a zároveň zvýší Vaše pohodlí. Termostat lze použít pro 
regulaci vytápění. Oproti běžným termostatům nabízí kromě regulace vytápění následující funkce: 
 

♦ Zobrazení všech potřebných informací na LCD displeji 

♦ možnost naprogramování pro celý týden 

♦ regulace teploty 5°C až 35°C 
 

Před uvedením do provozu prosím pečlivě přečtěte tento návod. 
 

Umístění přístroje: 
 
Přístroj instalujte do výše cca 1.5 metru od podlahy v místě s dobrou cirkulací vzduchu. Zvolte místo, kde se nejvíce 
zdržujete. S ohledem na co nejvyšší přesnost regulace vytápění přístroj neumísťujte do blízkosti výdechů ventilace, 
komínů, na místa s přímým dopadem slunečního záření apod. Dbejte, aby v okolí termostatu neprocházela žádná vedení 
ke spotřebičům s indukčním charakterem (zářivky). V opačném případě může docházet k chybné funkci přístroje. 
 

Montáž přístroje: 
!POZOR! Před instalací vypněte přívod elektrické energie! 
!Montáž musí vykonávat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací! 
 
 
1. Uvolněte přední panel zasunutím šroubováku do spodní drážky, opatrně přední panel 

odejměte. 
2. Vložte odizolované vodiče a upevněte je šrouby. Doporučeno délka odizolování je 7-9mm. 
3. Vložte zadní panel do elektroinstalační krabice a opatrně utáhněte šrouby. 
4. Opatrně nasaďte vršek předního panelu na vršek zadního panelu, zaklopte a zacvakněte ho. 
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Popis symbolů na LCD: 
 

 
 

Režimy regulace teploty: 
 
Automatický režim 
Týdenní program, lze nastavit až 6 topných událostí denně. 
Události vytápění, pracovní dny a víkend, teplotu lze přizpůsobit na základě osobních rutin. 
 
Manuální režim 
Termostat pracuje na základě ručně nastavené teploty, automatický režim vypnut. 
 
Dočasný režim 
Termostat pracuje dočasně na základě ručně nastavené teploty, do automatického režimu se přepne zpět až 
když má nastat další událost nastavená v automatickém režimu. 

 
 

Uživatelská nastavení: 

Zapnutí / vypnutí: Krátkým stisknutím tlačítka  zapnete / vypnete termostat. 

Automatický režim: Stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekund upravíte nastavení automatického režimu. 

Nastavení času: Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy přejdete do nastavení času. Stisknutím tlačítka  dvakrát 
  po dobu 3 sekund automaticky synchronizujete času pomocí Wi-Fi připojení. 

Nastavení teploty: Krátkým stisknutím tlačítka  nebo  změníte nastavenou teplotu o 0,5°C. 

Dětský zámek: Stisknutím tlačítka  a  po dobu 3 sekund aktivujete dětský zámek. 

Režim regulace teploty: Krátkým stisknutím  přepínáte termostat do manuálního nebo automatického režimu. 

Režim ECO: Krátkým stisknutím tlačítka  nastavte režim ECO, termostat bude udržovat tepotu 18°C. 
 
 

Ochrana proti mrazu: 
Pokud máte tuto funkci aktivní pak termostat při vypnutém stavu, kdy se na LCD zobrazí nápis OFF a symbol vločky, 
bude topit při poklesu teploty pod 5°C. 
 

Porucha senzoru: 
Vyberte prosím správně pracovní režim senzorů. 
Když se zobrazí chyba E0 / E1, termostat zůstane vypnutý, dokud nebude chyba odstraněna. 
E0: vestavěný senzor je zkratovaný nebo odpojený. 
E1: podlahový senzor je zkratovaný nebo odpojený. 
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Pokročilé nastavení: 

Vypněte termostat krátkým stisknutím tlačítka na LCD je nápis OFF. Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy 

přejdete do pokročilého nastavení. Krátkými stisky tlačítka  se posouváte na další kód. 

Změna nastavení se provádí tlačítky  nebo . 

Nastavení kdykoliv uložíte a ukončíte krátkým stiskem tlačítka . 
 

Kód Význam 
Změna nastavení  nebo . 

Přednastavená 
hodnota 

01 Kalibrace teploty -9,9°C až 9,9°C -3°C 

02 Hystereze 0,5°C až 10°C +/-1°C 

03 Limit maximální teploty 5°C až 95°C 50°C 

04 Limit minimální teploty 5°C až 47°C 5°C 

05 Ochrana proti mrazu On (zap) / Off (vyp) Off (vyp) 

06 Jednotka teploty °C / °F °C 

 
07 

 
Výběr teplotního senzoru 

IN: Řízeno vestavěným senzorem 
OUT: Řízeno podlahovým senzorem 
ALL: Řízeno vestavěným senzorem  
a omezeno podlahovým senzorem 

IN 

08 Limit teploty podlahy 20°C až 90°C 35°C 

 
09 

 
Nastavení délky týdne 

12345: 5/2 
123456: 6/1 

1234567: 7/0 

12345 

 
10 

 
Stav výstupního kontaktu 

00: normálně rozepnut 
01: nepoužívat 

02: normálně sepnut 
03: nepoužívat 

00 

11 Nevyužito nepoužívat 0 

 
12 

 
Dětský zámek 

00: neaktivní 
01: automaticky zamknout po zhasnutí podsvícení 
02: automaticky zamknout po zhasnutí podsvícení, 

lze nastavovat pouze teplota a ECO režim. 
03: automaticky zamknout po zhasnutí podsvícení, 

termostat lze pouze vypnout a zapnout. 

00 

13 Nevyužito nepoužívat 02 

19 Tovární nastavení 

Stiskněte tlačítko  na 5s. 

/ 

 
 

Automatický režim a jeho nastavení: 
 

Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy přejdete do nastavení automatického režimu. 

Krátkými stisky tlačítka  se posouváte dále. Změna nastavení se provádí tlačítky  nebo . 
 
Automatický režim je od výroby nastaven takto: 
 

Událost Symbol Čas Teplota 

1 06:00 
 

20°C 

2 08:00 
 

15°C 

3 11:30 
 

15°C 

4 12:30 
 

15°C 

5 17:00 
 

22°C 

 
 
 
 
 

Pracovní dny 

6 22:00 
 

15°C 

1 08:00 
 

20°C  
Víkend 

2 
 

20:00 15°C 
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Stažení aplikace a spárování termostatu s Wi-Fi: 
 
Aplikaci naleznete zdarma ke stažení na App Store a Obchod Play pod názvem: Smart Life – Smart Living 
 
První spuštění a registrace: 
V aplikaci povolte oprávnění, poloha, Wi-Fi a bluetooth. 
Registrovat se lze pomocí e-mailu nebo telefonního čísla, v obou případech vám přijde ověřovací kód. 
 
Spárování termostatu s Wi-Fi: 
Pokud nemáte, připojte váš chytrý telefon k vaší domácí Wi-Fi síti 2,4GHz a zapněte bluetooth. 
Zapojte termostat do el. sítě. Termostat se spustí rozsvítí a na LCD bude nápis OFF. Pokud na LCD není nápis OFF 

stiskněte krátce tlačítko  termostat se vypne s zobrazí se OFF. Ve vypnuté stavu stiskněte tlačítko dokud 
se na termostatu nezobrazí symbol Wi-Fi. 
Na úvodní obrazovce v aplikaci klikněte na symbol + a poté na Auto-Scan (Automaticky). 
Termostat se zobrazí v aplikaci, klikněte na další a zadejte heslo k vaší Wi-Fi síti a klikněte na OK. 
Pojmenujte si termostat a klikněte na hotovo. Termostat je spárován s vaší Wi-Fi a lze jej ovládat pomocí aplikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záruka a servis 
Na toto zboží poskytujeme plnou záruku. V případě závady zašlete pro urychlení 
vyřízení přístroj s jednoduchým popisem závady přímo na naší adresu. K reklamaci 
prosím přiložte nákupní paragon / fakturu. Pokud jste reklamovaný kus sami 
rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat. 

 


