
Užívateľský manuál na Smart WiFi ovládač
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 1.1 – Obsah balenia

MIND PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKASKRUTKY



4

1.2 – Funkcie zariadenia a technický popis

Hevolta – Mind, Smart WiFi ovládač pre použitie pri inteligentných riešeniach 
na ovládanie vykurovacieho systému. Inteligentný ovládač s prvotriednym designom 
a spracovaním, ktorým dokážete ovládať funkcie inteligentným spôsobom priamo
cez dotykový display ovládača v miestnosti, ale aj prostredníctvom aplikácie
pre Android a iOS na diaľku.

Mind je vybavený funkciami: Prepínanie režimov (Ekologický režim, Komfortný režim, 
Manuálny režim a Automatický režim), kalibrácia teploty, ochrana podlahovej teploty, 
týždenné programovanie (cez App) a tiež monitorovanie teploty okolia.

Nastavenie okolitej teploty, škála: 0,5 °C

Monitorovanie okolitej teploty, presnosť: 0.1 °C

Nastavanie teplotného rozpätia: 5~35 °C

Napájanie: 230 V ± 10 % 50/60 Hz

Pripojenie: Wifi 802.11 b, g, n / 2 400 - 2 483.5 MHz / vyžiarený výkon < 20 dBm

Obrazovka: 2.8 palcov TFT farebná obrazovka



1.3 – Funkcie tlačidiel

prepínanie režimov

tlačidlo Menu

podržaním 5 sek.
zapnutie/vypnutie

nastavenie
teploty/pohyb v menu
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1.4 – Signatúry na displeji

chyba systému

uzamknuté zariadenie

vykurovanie aktívne

pripojenie ku Cloud systému aktívne

pripojenie k siti WiFi (X zobrazuje nepripojenie k WiFi)
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2. INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE
 2.1 – Inštalácia zariadenia

 krok 1

 krok 2

 krok 3
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2.2 – Zapojenie zariadenia

AC 230 V
MAX 16 A/3500 W

NTC
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3. SPUSTENIE ZARIADENIA
 3.1 – Prvé spustenie zariadenia

Stlačte tlačidlo
„Zapnúť / Vypnúť“, 

zobrazí sa úvodné okno.
Po 3 sekundách sa zobrazí 

úvodná obrazovka. aktuálna teplota priestoru systémové ikony

aktuálny pracovný režim

požadovaná teplota

aktuálny čas
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3.2 – Rozhranie menu

predvolené
režimy systému

nastavenie času /
pokročilé nastavenia

aktuálny
softvér

uzamknutie
zariadenia

návrat k úvodnej
obrazovke

nastavenie
pripojenia WiFi

informácia
o prostredí
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3.3 – Režimy

Manuálny režim
ľubovolné nastavenie

5 °C – 35 °C

Automatický režim
výrobné nastavenie 20 °C

možnosť upravenia cez aplikáciu 
podľa času

Návrat
do hlavného menu

Komfortný režim
výrobné nastavenie 23 °C

možnosť upravenia cez aplikáciu

Ekonomický režim
výrobné nastavenie 18 °C

možnosť upravenia cez aplikáciu
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3.4 – Nastavenie času

čas možno nastaviť
manuálne, otáčaním

otočného kurzoru
po obvode zariadenia

po pripojení k aplikácii
HEVOLTA, bude čas

automaticky nastavený
podľa vašej polohy
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3.5 – Pokročilé nastavenia

1. Kompenzácia teploty – Úprava aktuálnej 
teploty priestoru podľa lokálneho bodu 
v miestnosti.

2. Citlivosť snímača – Hodnota, pri akom  
rozdiele teploty v priestore, zariadenie 
spustí vykurovanie.

3. Snímač teploty – Zapnutie/Vypnutie 
podlahového čidla.

4. Minimálna teplota – Funkcia proti 
zamrznutiu.

5. Maximálna teplota podlahy – Umožňuje 
nastaviť limit maximálnej teploty v 
podlahe počas vykurovania.

6. Obnovenie výrobných nastavení



14

4. OSTATNÉ FUNKCIE
 4.1 – Prostredie

1. Teplota miestnosti – Informácia 
o aktuálnej teplote v miestnosti.

2. Teplota podlahy – Informácia 
o aktuálnej teplote v bode, 
umiestnenia podlahového snímača.
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1. Softvérová verzia – Označenie verzie, 
aktuálne používaného softvéru.   

4.2 – Informácie
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4.3 – Uzamknutie zariadenia

aktuálne zobrazená ikona na displeji, zobrazuje stav,
na ktorý požadujete zmeniť stav uzamknutia
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5. PRIPOJENIE K WiFi A APLIKÁCII
 5.1 – Stiahnutie aplikácie
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5.2 – Registrácia užívateľa

1. Po otvorení aplikácie zvoľte „Registrácia“.
2. Zadajte telefónne číslo alebo e-mail.
3. Do 60-sekúnd Vám príde autorizačný kód 

cez SMS alebo e-mail.
4. Zadajte kód do políčka „overovací kód“.
5. Zvoľte si heslo (heslo musí mať 

minimálne 6 znakov).
6. Zopakujte heslo
7. Potvrďte registráciu stlačením tlačidla 

„Registrácia“.
8. Môžete sa prihlásiť.
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5.3 – Vytvorenie domácnosti

1. Po prihlásení zvoľte na spodnej 
lište „Profil“.

2. Potvrďte vstup do menu 
„Správa domova“.

3. Zvoľte v dolnej časti „+ Pridať 
domácnosť“.

4. Zadajte požadované informácie „Názov 
domácnosti / Umiestnenie“.

5. Potvrďte „Uložiť“.
6. Vaša domácnosť je vytvorená.

vas.email@domena.sk

vas.email@dom...
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5.4 – Pripojenie k zariadeniu 1. Pripojte svoj Smartphone k WiFi.
2. Na spodnej lište zvoľte „Môj domov“.
3. Potvrďte tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu.
4. Vyberte zariadenie.
5. Zadajte heslo k WiFi na ktorej ste pripojený.
6. Na zariadení Mind vojdite do Menu 

„Bezdrôtové pripojenie“.
7. Dvoj-klikom potvrďte na zariadení – „Pripojiť“.
8. Súčasne potvrďte „Spustiť pripojenie“ 

na Vašom smartphone.
9. Zariadenia držte vo vzájomnej blízkosti.
10. Po úspešnom pripojení, zariadenie Mind 

aktualizuje status na „Pripojený“.
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5.5 – Zdieľanie ovládania

1. Zvoľte na spodnej lište „Profil“.
2. Potvrďte možnosť „Správa domova“.
3. Zvoľte „+ Pridať člena“.
4. Zadajte „Užívateľské meno / Heslo / 

Potvrdenie hesla“.
5. Uložte nového člena domácnosti.

Týmto novým podúčtom je možné prihlásiť 
sa a ovládať všetky zariadenia Hevolta 
v domácnosti. Nie však meniť ich 
nastavenia.

vas.email@dom...

vas.email@domena.sk
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6. UPOZORNENIA

Dôsledne inštalujte a riaďte sa schémami pripojenia.
Pre presnú inštaláciu postupujte presne podľa uvedenej schémy.
Počas inštalácie jednotlivých komponentov neporušte elektrickú sieť.
Počas inštalácie buďte opatrní, aby ste neporušili časti dosiek a plošných 
spojov, nespadli a nevystavili dosky deformáciám plášťa.
Počas procesu inštalácie nevyvíjajte tlak na LCD a nepoškriabte povrchy LCD.
Pozor na maltu.
Pri praktickom používaní daného výrobku s funkciou teplotnej výmeny môže 
prísť k odlišnostiam, viažúcich sa na rôzne miesta ich umiestnenia a použitia.
Údržba patrí len do rúk profesionálneho technického personálu.
Pre správne zapojenie termostatu do obvodu použite prepäťovú ochranu 
na napájaní (max. 16 A).

Vyhlásenie o zhode

HEVOLTA B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MIND je v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej stránke: www.hevolta.eu/documentation



23

Skontrolujte, či je napájanie L, N funkčné a tiež 
skontrolujte vhodnosť elektrického zapojenia. 
Skontrolujte, či je tlačidlo zapnutia / vypnutia funkčné,
skontrolujte, či sú kolíky medzi ovládacím panelom 
a vodičmi správne pripojené v zásuvke alebo sieti 
(podľa bodu 2.2).

Najskôr vymeňte ovládací panel a vymeňte panel 
s vodičmi (podľa bodu 2.1) 
Pripojenie ovládacieho panela a dosky vodiča sú 
poškodené (podľa bodu 2.2)

Teplota nie je nekalibrovaná. Priamo cez LCD panel 
nekalibrujte teplotu (podľa bodu 3.5 / 1).

Skontrolujte pripojenie zariadenia k WiFi sieti , zistite či 
je funkčné internetové pripojenie.
Opätovne sa pripojte na WiFi (podľa bodu 5.4).

e-mail: info@hevolta.eu

zariadenie je zapnuté, 
ale nie funkčné 

displej funguje, 
ale nič neuvádza

neštandardné 
nastavenie teploty

porucha 
Wifi komunikácie

kód situácie riešenie

1

2

3

4
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