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SPECYFIKACJA

Zasilanie: 4 baterie AAA,
zasilanie przez USB (5v 1000mA)

Wyjście: 1-kanałowe wyjście pasywne(8A )  

Stopień ochrony: IP21

5°C~35°C 

Zasilanie:  100-240vac 50/60HZ

Wyjście: 1-kanałowe wyjście pasywne (10A) IP

Stopień ochrony: IP21

Temp. otoczenia – transport: -10°C ~60°C

（T19XWHB-7-DF-APP）
termostat

0,1°C 

5°C ~50°C 

0,1°C

Zakres regulacji temperatury: 

Dokładność:

Zakres pomiaru temperatury: 

Dokładność pomiaru temp.:

Temperatura otoczenia – praca: 0°C ~50°C

Temp. otoczenia – transport i magazynowanie-20°C ~65°C

Częstotliwość 868MHz（ Dwukierunkowo, FSK)

Zasięg transmisji bezperzewodowej: 100m

（SAS2011DE-WIFI）
ODBIORNIK

Temperatura otoczenia – praca: 0°C ~50°C 

Częstotliwość: 868MHZ(Dwukierunkowo, FSK)

Zasięg transmisji bezperzewodowej: 100m

Protokół komunikacji: TCP/IP, MQTT

Częstotl. Wi-Fi: 2,412GHz- 2,484GHz
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FUNKCJE

Urządzenie można zamontować w dowolnym miejscu w domu. Wykonuje ono pomiar i kontrolę temperatury w 
obszarze określonym przez użytkownika. Brak ograniczeń spowodowanych przez okablowanie zasilające i 
sterujące.

Duży wyświetlacz LCD.

Na ekranie wyświetlana jest jednocześnie ustawiona oraz mierzona temperatura. 

Zachowanie ustawień oraz programu w przypadku utraty zasilania

Oszczędność energii dzięki możliwości ustawienia trybu wakacyjnego oraz trybu utrzymywania temperatury

Opcjonalne okresy programowania: niezależne programowanie 7-dniowe, łączne programowanie 
dniowe, programowanie 5-dniowe (dni tygodnia) oraz 1/1 dzień (sobota/niedziela) z 4 lub 6 oddzielnymi porami/
temperaturami na dzień.
Rekalibracja wyświetlanej temperatury

Wygląd termostatu

124mm

88mm

24.4mm

Przycisk 
menu

Przycisk 
zasilania

NA DÓŁ Przycisk 
przywracania

Wskazanie niskiego stanu baterii

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Funkcja otwartego okna
Przycisk 

ustawień czasu DO GÓRY04

05
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NO

Schemat okablowania

Zasilanie (1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Opis wyświetlacza termostatu

Wed
（1）：Dni tygodnia
（2）：Pora dnia - budzenie
（3）：Pora dnia - powrót

(16)
（4）：OFF / wsk. temperatury
（5）：Pora dnia - wyjście

(17)（6）：Kontrolka komunikacji

Zasilanie:100-240VAC 50/60HZ
(6)

(7) (8)   (9)   (10)     (11) (12) (13) (14) (15)

(18)
(19) (miganie oznacza błąd 

komunikacji)
（7）：Przycisk zapasowy
（8）：Wsk. połączenia z AP

（9）：Kontrolka czasu i trybu pracy - jednoczesne
zapalenie kontrolek (4) i (5) wskazuje tryb 
tymczasowy

（10）：Tryb utrzymania - jednoczesne zapalenie 
kontrolek (4) i (5) wskazuje tryb tymczasowy

（13）：Kontrolka wyjścia
（14）：Kontrolka zabezp. przed zamarzaniem
（15）：Kontrolka blokady
（16）：Ustawiony czas i temperatura
（17）：Kontrolka ustawień (parametry, program,

（11 Status trybu czas)
）：Przycisk zapasowy（

（18）：Wsk. niskiego stanu baterii

12）：Przycisk zapasowy （19）：Wsk. pomiaru temp.
16 6
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Funkcja wykrywania otwartego okna
Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 4,5° w
ciągu 4 minut, urządzenie automatycznie włączy tryb
otwartego okna i wyłączy ogrzewanie. Gdy temperatura
w pomieszczeniu wzrośnie o 1,5°, funkcja otwartego
okna zostanie automatycznie wyłączona.

Poprzedni tryb pracy można przywrócić ręcznie 
naciskając dowolny przycisk. Jeśli w trybie wietrzenia
temperatura zacznie rosnąć lub jeśli funkcja ta jest 
uruchomiona przez 48 minut, poprzedni tryb jest
przywracany samoczynnie.

Ustawienia menu konfiguracji
Aby wprowadzić po raz pierwszy ustawienia konfiguracyjne, (wciskamy  aż pojawi się OFF) należy 
przytrzymać przycisk      przez co najmniej 3 sekundy, gdy urządzenie pozostaje w trybie 
oczekiwania. Za pomocą przycisków       oraz        zmienić parametry. Nacisnąć      , aby przejść do 
kolejnej pozycji. Nacisnąć      , aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu oczekiwania. Jeśli 
żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund, termostat automatycznie wyłączy tryb 
konfiguracji i przejdzie do trybu oczekiwania.

18 7

Krok Przyciski Kontrolka (wartość 
fabryczna)

Nacisnąć 
lub, aby 

wybrać
Opis

1 CL(0℃) -4°C—+4°C Zwiększyć lub zmniejszyć 
wyświetlaną wartość temperatury

2 AH (35℃) 20°C —35°C Określić górną wartość graniczną 
temperatury

3 AL (5℃) 5°C —20°C Określić dolną wartość graniczną 
temperatury

4 bL（10） 5/10/15 Wyświetlanie czasu: 
Jednostką jest sekunda
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Krok Przyciski Kontrolka (wartość 
fabryczna)

Nacisnąć 
lub, aby 

wybrać
Opis

8 ES（OFF） On/ OFF
Funkcja sterowania inteligentnego 
ON : Uruchomienie
OFF: Wyłączenie

9 PP（OFF） ON/OFF
Zabezpieczenie przed zamarzn.
ON : Uruchomienie
OFF: Wyłączenie

10 Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić i powrócić do trybu pracy.

Krok Przyciski Kontrolka (wartość 
fabryczna)

Nacisnąć 
lub, aby 

wybrać
Opis

5 db（0.5℃） 0.5°C ~3°C

Warunki uruchomienia ogrzewania: 
- gdy temperatura zadana ≤
temperatura w pomieszczeniu -
0,5°C, zatrzymanie ogrzewania;
- gdy temperatura zadana ≥ 
temperatura w pomieszczeniu, 
włączenie ogrzewania

6 Pro (0N) ON/OFF
Opcje programu
ON : Uruchomienie  
OFF: Wyłączenie

7 Seg（6） 4/6
Jednodniowa opcja okresu 
programowania: 6-6 zakresów 
czasowych, 4-4 zakresy 
czasowe
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Przycisk menu: włączenie trybu programowanego lub trybu utrzymania temperatury.
Po włączeniu urządzenia, w trybie programowania - naciśnięcie przycisku uruchamia tryb obsługi ręcznej. 
Przytrzymanie przycisku przez co najmniej 3 sekundy otwiera ustawienia programu. Nacisnąć lub , aby 

zmienić ustawienia. Nacisnąć , aby wyjść.

Przycisk ustawiania czasu: Jednorazowe naciśnięcie przycisku w trybie pracy otwiera ekran ustawień 

temperatury i czasu. Przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, aby wprowadzić czas, przyciski lub 

pozwalają przejść do ustawień roku, miesiąca, dnia i godziny. Za pomocą przycisków  i ustawić 

minuty. Nacisnąć , aby potwierdzić i wyjść. Nacisnąć ponownie , aby przejść do zmiany godziny - 

ustawić za pomocą przycisków i . Nacisnąć , aby potwierdzić i wyjść. Nacisnąć ponownie , aby 

przejść do zmiany tygodnia - ustawić za pomocą przycisków i . Nacisnąć , aby potwierdzić i wyjść.
Przycisk zasilanie/potwierdzanie: Naciśnięcie tego przycisku w trybie ustawień (tryb programowania, ustawienia 

menu, ustawienia czasu) potwierdza wybrane wartości i zamyka dany ekran. Przytrzymanie przycisku 
przez co najmniej 3 sekundy w trybie normalnej pracy wyłącza urządzenia. Jednorazowe naciśnięcie przy 
wyłączonym urządzenia - włącza zasilanie. Przytrzymanie przez 0,5 sekundy w trybie oszczędzania energii 
(brak podświetlenia ekranu) - przełączenie do trybu normalnego.

Zwiększanie wartości    Zmniejszanie wartości Przycisk przywracania: nacisnąć jeden raz, aby 
włączyć podświetlenie

Wygląd odbiornika

Kontrolka zasilania 

Kontrolka wyjścia

Kontrolka statusu

86mm

50mm
86mm

24mm

Gdy termostat jest w trybie uśpienia lub przez dłuższy czas nie wykonywano żadnych czynności - 

przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 0,5 sekundy uaktywnia przycisk.
Przycisk sterowania

10 07*
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Wskaźnik statusu odbiornika  Ocena mocy sygnału WIFI

Tryb sieci AP: zielona kontrolka 
miga powoli

Tryb sieci WIFI: zielona 
kontrolka miga szybko

Połączenie z siecią: zapalona 
niebieska kontrolka

Zasilanie: zapalona 
czerwona kontrolka

Wymuszenie sygnału 
wyjściowego: zapalona zielona 
kontrolka

Ogrzewanie włączone: 
zapalona zielona kontrolka

Za pomocą telefonu sprawdzić, czy sygnał WIFI jest stabilny.

Aby zapewnić dobrą jakość sygnału, zaleca się korzystanie
z WIFI w odległości nie większej niż 30m.

12 09
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UWAGA MONTAŻ PLAN A ( SAS2011 jako bramka i odbiornik )

(Wymagana weryfikacja przez montera na miejscu! )
Gdy WIFI znajduje się w zasięgu sygnału kotła

UWAGA! Odbiornik SAS2011 musi znajdować się w zasięgu sygnału kotła, nadajnik T19 można
umieścić w dowolnym miejscu.

1. Wyłączyć zasilanie w domu, otworzyć panel elektryczny kotła i podłączyć przewód 
sygnałowy.

2. Termostat musi znajdować się w zasięgu sygnału WIFI.

Lokalizacja routera

≤50m

Wskazówka 
Jakość sygnału ma bezpośredni wpływ na obsługę termostatu, zatem warto upewnić się, że sygnał WIFI 
jest dobry w miejscu montażu urządzenia.

14

Lokalizacja 
regulatora

* Odległość pomiędzy termostatem a odbiornikiem nie może

przekraczać 100m na otwartej przestrzeni.

Lokalizacja 
termostatu

11

*
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MONTAŻ PLAN B ( SAS2011 tylko jako bramka )

Gdy urządzenia WIFI znajdują się poza zasięgiem sygnału kotła Wymagana weryfikacja przez montera na 
miejscu! by installer at site

Montaż termostatu na ścianie

Nadajnik T19 musi znajdować się w zasięgu sygnału kotła, odbiornik SAS2011 musi 
znajdować się w zasięgu WIFI

Lokalizacja 
regulatora 

* PLAN B OKABLOWANIE
T19 podłączyć za pomocą przewodu sygnałowego

Złącze znajduje się na panelu tylnym (patrz: schemat okablowania 
poniżej)

Lokalizacja termostatu 

≤100m

1 ZDJĄĆ POKRYWĘ 
OCHRONNĄ

3 Zamontować
pokrywę ochronną.

Lokalizacja 
routera 

2  

PODŁĄCZANIE OKABLOWANIA
COM

NO

* Odległość pomiędzy termostatem a odbiornikiem nie może przekraczać 100m na otwartej przestrzeni.

16 13

1 Umieścić tylny panel 
na puszce łączeniowej

2 Umieścić śrubę w
otworze i przykręcić

3 Założyć panel 4 Montaż ukończony
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Ustawianie termostatu na biurku Montaż odbiornika

Uchwyt 1 Otworzyć panel 2 Okablowanie: Podłączyć przewód, dokręcić

Wsunąć podstawkę Podnieść zatrzaski płaskim śrubokrętem

(rys. 1)

złącze płaskim śrubokrętem

Przew. zasilający
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Otworzyć Przew.
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Schemat okablowania

Zasilanie (1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Opis wyświetlacza termostatu

Wed
（1）：Dni tygodnia
（2）：Pora dnia - budzenie
（3）：Pora dnia - powrót

(16)
（4）：OFF / wsk. temperatury
（5）：Pora dnia - wyjście

(17)（6）：Kontrolka komunikacji

Zasilanie:100-240VAC 50/60HZ
(6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(18)
(19) (miganie oznacza błąd 

komunikacji)
（7）：Przycisk zapasowy
（8）：Wsk. połączenia z AP

（9）：Kontrolka czasu i trybu pracy - jednoczesne
zapalenie kontrolek (4) i (5) wskazuje tryb
tymczasowy

（10）：Tryb utrzymania - jednoczesne zapalenie 
kontrolek (4) i (5) wskazuje tryb tymczasowy

（13）：Kontrolka wyjścia
（14）：Kontrolka zabezp. przed zamarzaniem
（15）：Kontrolka blokady
（16）：Ustawiony czas i temperatura
（17）：Kontrolka ustawień (parametry, program,

（11 Status trybu czas)
）：Przycisk zapasowy（

（18）：Wsk. niskiego stanu baterii

12）：Przycisk zapasowy （19）：Wsk. pomiaru temp.
20 17

N

Kocioł

L
COMNC



Funkcja wykrywania otwartego okna
Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 4,5° w 
ciągu 4 minut, urządzenie automatycznie włączy tryb 
otwartego okna i wyłączy ogrzewanie. Gdy temperatura 
w pomieszczeniu wzrośnie o 1,5°, funkcja otwartego 
okna zostanie automatycznie wyłączona. 

Poprzedni tryb pracy można przywrócić ręcznie 
naciskając dowolny przycisk. Jeśli w trybie wietrzenia 
temperatura zacznie rosnąć lub jeśli funkcja ta jest 
uruchomiona przez 48 minut, poprzedni tryb jest 
przywracany samoczynnie.

Ustawienia menu konfiguracji
Aby wprowadzić po raz pierwszy ustawienia konfiguracyjne, należy przytrzymać przycisk  przez co 
najmniej 3 sekundy, gdy urządzenie pozostaje w trybie oczekiwania. Za pomocą przycisków  oraz 

zmienić parametry. Nacisnąć , aby przejść do kolejnej pozycji. Nacisnąć , aby potwierdzić 
ustawienia i powrócić do trybu oczekiwania. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 10
sekund, termostat automatycznie wyłączy tryb konfiguracji i przejdzie do trybu oczekiwania.

21 19

Krok Przyciski Kontrolka (wartość 
fabryczna)

Nacisnąć 
lub, aby 

wybrać
Opis

1 CL(0℃) -4°C—+4°C Zwiększyć lub zmniejszyć
wyświetlaną wartość temperatury

2 AH (35℃) 20°C —35°C Określić górną wartość graniczną
temperatury

3 AL (5℃) 5°C —20°C Określić dolną wartość graniczną
temperatury

4 bL（10） 5/10/15 Wyświetlanie czasu: 
Jednostką jest sekunda



Programowanie

Harmonogram ogrzewania (ustawienie fabryczne) :
Wprowadzanie programu ogrzewania:

W trybie programowania przytrzymać przycisk przez ponad 3 sekundy, aby przejść do
ekranu ustawień czasu. Za pomocą przycisków i wybrać czas do zmiany, modyfikację
programu na 7 dni łącznie, modyfikację programu dla 7 dni oddzielnie, modyfikację dla dni
tygodnia (pon.-pt. łącznie/oddzielnie, so.-nd. łącznie/oddzielnie), nacisnąć ponownie , aby 
przejść do trybu programowania i wprowadzić ustawienia (zmiana wartości przyciskami i ,

potwierdzenie i powrót ). Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund,
termostat automatycznie wyłączy tryb konfiguracji i przejdzie do trybu pracy.

1). Nacisnąć . Na ekranie pojawi się symbol „Mon” (poniedziałek). Widoczny jest również 
zaprogramowany czas rozpoczęcia 1. okresu ogrzewania oraz aktualnie zaprogramowana 
temperatura (miga). Ikona wskazuje pierwszy zaprogramowany okres (budzenie).

2). Za pomocą przycisków i zmienić temperaturę dla 1. okresu programu ogrzewania.

Powtarzać czynność w zależności od potrzeb.

22
23

Budzenie Wyjście Powrót Wyjście Powrót Noc

6:00 20°C 8:00 16°C 11:00 20°C 14:00 16°C 18:00 20°C 22:00 16°C
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Weryfikacja kodu

Weryfikacja kodu termostatu

W trybie oczekiwania przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Na ekranie pojawi się symbol RF2. Nacisnąć 

, aby wprowadzić kod. Na ekranie pojawi się symbol - - - oznaczający wysyłanie polecenia. Jeśli kod jest 
zgodny, na ekranie pojawi się symbol 01. W przypadku niezgodności termostat przełączy się do trybu 
oczekiwania po 10 sekundach.

Weryfikacja kodu odbiornika (przy wyłączonym urządzeniu)

Przytrzymać przycisk zasilania przez co najmniej 3s. Zapali się żółta kontrolka. Jeśli kod jest
zgodny lub tryb weryfikacji kodu zostanie wyłączony ręcznie, kontrolka zgaśnie.

zasilanie

zapalona żółta kontrolka
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Sygnał wyjściowy / ostrzeżenie o błędzie

Opis działania sygnału wyjściowego
Urządzenie wyłączone: gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C, termostat 
uruchomi tryb zabezpieczenia przed zamarznięciem. Gdy temperatura wzrośnie powyżej 
8°C, funkcja ta zostanie wyłączona.  
Urządzenie wysyła samoczynnie sygnał wyjściowy tylko w tej sytuacji.

Urządzenie włączone (tryb ogrzewania): Termostat wyłączy sygnał wyjściowy w przypadku 
uszkodzenia czujnika temperatury lub zwarcia. Jeśli różnica temperatury w pomieszczeniu 
oraz wartości ustawionej jest większa lub równa 0,5°C, sygnał wyjściowy ogrzewania 
zostanie wyłączony.

Do pobrania

1 Kliknij App store (sklep z aplikacjami na system
Android)

Ostrzeżenie o błędzie

1）Informacja o niskim stanie baterii: symbol baterii miga, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 
2,3V.  

2）W przypadku uszkodzenia lub zwarcia czujnika temperatury (czujnik pokojowy) – na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat „room ERR”.

2 
3 
4 Wyszukaj „TuyaSmart” i pobierz.

26 27

Link
A

P
P



Sygnał wyjściowy / ostrzeżenie o błędzie

Opis działania sygnału wyjściowego
Urządzenie wyłączone: gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C, termostat 
uruchomi tryb zabezpieczenia przed zamarznięciem. Gdy temperatura wzrośnie powyżej
8°C, funkcja ta zostanie wyłączona.
Urządzenie wysyła samoczynnie sygnał wyjściowy tylko w tej sytuacji.

Urządzenie włączone (tryb ogrzewania): Termostat wyłączy sygnał wyjściowy w przypadku
uszkodzenia czujnika temperatury lub zwarcia. Jeśli różnica temperatury w pomieszczeniu 
oraz wartości ustawionej jest większa lub równa 0,5°C, sygnał wyjściowy ogrzewania 
zostanie wyłączony.

Do pobrania

1 Kliknij App store (sklep z aplikacjami na system 
Android)

Ostrzeżenie o błędzie

1）Informacja o niskim stanie baterii: symbol baterii miga, gdy napięcie baterii spadnie poniżej
2,3V.

2）W przypadku uszkodzenia lub zwarcia czujnika temperatury (czujnik pokojowy) – na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „room ERR”.

2 
3 
4 Wyszukaj „TuyaSmart” i pobierz.

26 27

Link
A

P
P



sh

Rejestracja

Odbiornik: Przytrzymać przycisk zasilania przez co najmniej 3s, żółta kontrolka zapali się -
zgodność kodu.

Termostat: Gdy status kodu odbiornika jest zgodny, a termostat jest w trybie oczekiwania -

przytrzymać przycisk przez 3s, na ekranie pojawi się “RF2”. Nacisnąć , aby 
zweryfikować kod. Na ekranie pojawi się - - -, co oznacza, że polecenie weryfikacji kodu zostało 
wysłane. Jeśli kod jest zgodny, na ekranie pojawi się „01”. Jeśli kod nie zostanie potwierdzony, 
termostat przełączy się do trybu oczekiwania po 10 sekundach.

Wpisać adres 
email lub numer
telefonu

zapalona żółta 
kontrolka

zasilanie

28 29

Weryfikacja kodu
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Logowanie

Po ukończeniu rejestracji, zalogować się na skrzynkę i 
kliknąć na link aktywujący konto. Następnie można 
zalogować się do aplikacji termostatu.

Zarejestrowany email lub numer telefonu

Wpisać hasło

Dodawanie odbiornika

1 Kliknąć + w prawym
górnym rogu

2 Wybrać „Small Home AP”
z listy oraz odbiornik z listy
urządzeń.

30 31
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Konfiguracja sieci w trybie WIFI:

3 Kliknąć „Confirm 
indicator rapidly blink”

5 Uruchomić wyszukiwanie
automatyczne, dodać
urządzenia i chwilę zaczekać

4   Potwierdzić konto WIFI, 
wpisać hasło i kliknąć 
„Confirm”

6 Urządzenie zostało 
dodane, kliknąć „Done”.

living room bedroom1 bedroom2

restaurant kitchen study

Potwierdzić konto WIFI
Wpisać hasło

Kliknąć „Confirm indicator rapidly blink”
Kliknąć „Confirm” Kliknąć „Done”
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Konfiguracja sieci w trybie AP:

Kliknąć „AP mode”

3 Kliknąć „AP mode” w 
prawym górnym rogu

5  Potwierdzić konto WIFI,
wpisać hasło i kliknąć 
„Confirm”

4 Kliknąć „Confirm indicator 
slowly blink”

6 Połączyć telefon z hot 
spotem, kliknąć „Go
to Connect”

Kliknąć „Confirm indicator slowly 
blink”

Potwierdzić konto WIFI
Wpisać hasło

Kliknąć „Confirm
Kliknąć „Go to Connect”

34 35
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Kliknąć „TuyaSmart
(powrót do aplikacji)

Open two-factor authentication

7 Uruchomić ustawienia 
telefonu interfejsu, kliknąć 
„WLAN” i wybrać
identyfikator SmartLife.

9 Kliknąć „Next” w aplikacji, 
aby kontynuować 
dodawanie urządzeń.

Uruchomić wyszukiwanie 
automatyczne, dodać
urządzenia i chwilę
zaczekać

living room bedroom1 bedroom2

restaurant kitchen study

Kliknąć „WLAN”, aby połączyć się z 
siecią

8 Kliknąć „TuyaSmart” w 
lewym górnym rogu, aby

1 Urządzenie zostało dodane,
kliknąć „Done”.

powrócić do aplikacji i 
kontynuować 
dodawanie urządzeń.

Kliknąć 
„Next”.

Kliknąć 
„Done”

36 37

Unsecured Network
SmartLife-5A6B
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Ustawienia aplikacji - temperatura Ustawienia aplikacji - programowanie

Nacisnąć  lub , aby zmienić temperaturę.

Przesunąć przycisk „slide 
for power on” lub “slide for 
power off”

Kliknąć „program”, aby otworzyć 
interfejs programowania - wybrać 
okres programowania, ustawić
temperaturę w poszczególnych
okresach za pomocą przycisków

 oraz .

Historia zawiera dane dotyczące
temperatury zapisane w pamięci
urządzenia.

38 39
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Ustawienia aplikacji - programowanie kilkudniowe Wyjście z sieci / usuwanie urządzeń

Kliknąć „7-days”, aby wybrać 
zakres czasowy.

1 Kliknąć „program”, aby 
otworzyć interfejs 
programowania i kliknąć 
przycisk „7-day”.

2 Wybrać zakres czasowy do 
modyfikacji i kliknąć „OK”.

3 Ustawić temperaturę w 
poszczególnych okresach 
za pomocą przycisków 

oraz .

Potwierdzić wybrany okres 
przyciskiem „OK”.

Kliknąć ikonę

1 Kliknąć przycisk
w prawym górnym rogu 
interfejsu programowania

2 Kliknąć „Remove Device”

Aby wykonać to za pomocą 
odbiornika, przytrzymać
przycisk zasilania do czasu aż 
zielona kontrolka zacznie 
szybko migać.

Kliknąć „Remove Device”

40 41
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This unit is suitable for mobile phone remote temperature control of the boiler.
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SPECIFICATIONS 

thermostat

（T19XWHB-7-DF-APP） （SAS2011DE-WIFI）

Power source: 100-240vac 50/60HZ

Temperature setting range: 0℃~50℃

Ambient temperature transport: -10℃~60℃

Output: 1 channel passive linkage output (10A)

Frequency: 868MHZ(Bidirectional FSK)

Wireless transmitting range: 100M

RECEIVER

Output: 1 channel passive linkage output (8A) 

IP Rating： Ip21

Power source: 4 AAA batteries, 
USB power supply (5v 1000mA) 

Temperature display： 5℃~50℃

Temperature display accuracy： 0.1℃

Operation temperature range： 0℃~50℃

Temperature setting range： 5℃~35℃

Temperature setting accuracy： 0.1℃

Communicaon protocol: TCP/IP, MQTT

Wi-Fi frequency: 2.412GHz- 2.484GHz

02 03

Shipping & storage temperature： -20℃~65℃

Frequency： 868MHz（Bidirectional FSK)

Wireless transmit range： 100M

IP Rating： Ip21
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FEATURE

Can be placed anywhere in the home to detect and control the temperature of an area of the
user’s choice. Not limited by power control wiring locations

Large LCD display 

The screen displays the set temperature and the room temperature also time simultaneously

Permanent user setting and program setting retention during power loss

Both Vacation mode and hold duration mode available for comfort and energy saving

Optional programming Period: 7 days independent programming 、 7 days unified programming
 or Separate 5-day (weekday) and 1-day/1-day (Saturday/Sunday) programming with 4 or 6
 separate time/temperature periods per day.

Display temperature recalibrates

Low battery indication

Anti-freezing protection

Window open function

124mm

88mm

Menu button

Time setting 
button

Power button

UP button 

DOWN button 

24.4mm

Wake-up 
button 

Thermostat’s appearance 

04 05
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Power:100-240VAC 50/60HZ

LNNCNO COM

Boiler

The wiring diagram

Power

16 6

Thermostat display description

Wed
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16)

(17)
(18)
(19)

（1）： Week shows

（2）： Time Bucket flag-Wake up  

（3）： Time Bucket flag-Back home 

（4）： OFF\ Temperature shows

（5）： Time Bucket flag-Out home

（6）： Communication show 
 (blinking indicates 

       communication error alarm)

（7）： Alternate button

（8）： AP direct connection flag

（9）： Time shows、Running mode shows, (4) and 
(5) show at the same time means temporary
mode

（10）：Forever keeping mode shows, (4) and (5) 
 show at the same time means temporary 

         mode status

（11）：Alternate button

（12）：Alternate button

（13）：Output shows 

（14）：Anti-freezing mode shows 

（15）：Lock shows 

（16）：Setting Time\ Temperature shows

（17）：Setting shows(Parameters, programming, 
         time)

（18）： Low battery indicator shows

（19）：Meterage shows



 When the room temperature drops by 4.5 degrees 
in 4 minutes, the window opening mode is automatically 
turned on and the heating is stopped. 
When the room temperature rises by 1.5 degrees, 
the window opening function is automatically turned off.

You can manually restore to the previous operating mode
by pressing any key. In the windowing mode, when the 
temperature startsto rise or the window opening function 
is turned on for 48minutes, the previous operation mode 
is automatically restored.

Window-open recognition function

18 7

Configuration menu setting

In the power-off state ,hold “    ”button more than 3 seconds enter the first of configuration menu 
setting. Press “    ” “    ”to adjust parameters. Press “    ”button again enter next item, press
“    ”button confirm and return to standby mode. If no button is pressed within 10 seconds,
the thermostat will automatically exit configuration setting and back to standby mode.

Step Press buttons
  Displayed
(factory default)

Press▲、▼to 
select

Descriptions

1 CL(0℃) -4℃—+4℃
Select temperature display 
adjustment higher or lower

2 AH (35℃) 20℃—35℃
Select maximum room 
temperature limitation

3 AL (5℃) 5℃—20℃ Select minimum room 
temperature limitation

4 bL（10） 5/10/15 Display Time：The unit is second



Step Press buttons
  Displayed
(factory default)

Press▲、▼to 
select

Descriptions

5 db（0.5℃） 0.5℃~3℃

Start heating conditions: when 
setting temperature ≤room 

temperature-0.5℃, stop heating, 
when setting temperature ≥room 
temperature reduction db 
parameters start heating 

6 Pro  (0N) ON/OFF
Programme option
ON :Turn on programming function
OFF:Turn off programming function

7 Seg（6） 4/6

Programming period in one day

option 6-6 time zones；4-4 time 

zones；

8 21

Step Press buttons
  Displayed
(factory default)

Press▲、▼to 
select

Descriptions

8 ES（OFF） On/ OFF

Intelligent function option

ON：Turn on intelligent function

OFF：Turn off intelligent function

9 PP（OFF） ON/OFF
Antifreeze function option
ON:Turn on the antifreeze function
OFF:Turn off the antifreeze function

10 Short press “    ”  button confirm and back to programming running mode 
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       Menu button: switch programmable mode or Temporary hold mode ;
       In power on and programmable mode , Short press “     ” button is the switch key program 
       operation and manually operation;Hold  button more than 3 seconds to enter Program 
       setting , press “    ” “    ”to adjusting,press “    ”to exit.   

Time setting button:In running mode, short press “    ”to enter switch display for 
temperature setting and time , press “    ”for 3s to enter time setting ,press “    ”  or “    ”    
to switch the year ,month ,day and hour.press “    ” “    ”   to adjust minute. Press “    ”to 
confirm and exit, short press “    ”again to enter hour adjustment, press “    ” “    ” to adjust 
hour. Press “    ”to confirm and  exit, short press “    ”again to enter week adjustment, 
press “    ” “    ” to adjust week, Press“    ” to confirm and exit.
   power \confirm button:In setting mode(program setting mode, menu setting mode, time 
setting mode) short press confirm and exit.  In normal boot working status, hold “    ”
button for 3 seconds to  turn off, In normal shutdown state, short press “    ”button to turn 
on. when the thermostat is in power saving(display no backlight), press “    ”button for 0.5s
 to wake.  

Add button  Shorten button  Wake button:Short press to light the backlight

86mm

86mm
50mm

24mm

When the thermostat is in the standby state or there is no operation for a long 
time,please long press the power button “     ” for more than 0.5s to wake up the 
button,and the button can be operated.* Control button 

Power indicator

Output indicator 

Status indicator 

Receiver’s appearance 

10 07
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Receiver status indicator 

AP distribution network mode:
The green light flashing slowly

Power status:
The red light keep bright

Force output status:
The green light keep bright

In heating status:
The green light keep bright

WIFI distribution network mode:
The green light flashing fast

Distribution network success :
The blue light keep bright
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WIFI signal strength judgment

For gurantee the control effort , 
suggest the range not over 30m

Use your mobile to check if the WIFI signal stable or not. 

12 09
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1. Turn off power of your house, then open boiler board and connect the signal wire.

2. Thermostat position is within the range of WIFI signal coverage range. 

* It will directly interfere the thermostat practically operation by signal strength , so please 
confirm that the thermostat installation position covered by WIFI and with good signal .

ATTENTION !

Notice

REMIND

11

INSTALLATION

≤50m

Thermostat and receiver’s distance can’t over 100m in open area.*

When WIFI is covered with boiler signal

SAS2011 the receiver need to be installed in the boiler signal area,T19 transmitter can be put 
wherever you want.

Need to be confirmed by 
installer at site(                       )

Router’s 
position

Thermostat’s 
position 

(                                                     )SAS2011 as gateway & receiverPLAN A

The controller 
position

14
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≤100m

Thermostat and receiver’s distance can’t over 100m in open area.*

(                                           )SAS2011 as gateway only

When WIFI are not cover with boiler signal wire

The T19 transmitter need to be installed in the boiler signal area, SAS2011 the receiver need 
to be installed in WIFI coverage area

Need to be confirmed 
by installer at site(                    )

Router’s 
position

Thermostat’s 
position 

Controller 
position

INSTALLATION PLAN B

16 13

Thermostat install on the wall

1 2

43

T19 need to connect with signal wire,

PLAN B * WIRING

The terminal is at the back board, below wiring diagram for your
reference

TAKE OFF THE SAFETY
COVER

1

WIRING CONNECTION2

NO
COM

Install the safety 
cover , do the 
protection . 

3

put the back board on 
the installation box

put the screw into the 
hole and screw down

Cover the panel Completing installation
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Desk stand

the way of put your thermostat on the desk

Open stand

Insert backplane

Insert thermostat

completed installation

18 15

Open receiver's panel1

Open

(Figture 1)

(Figture 2 )

Pry the Buckle with a flattened screwdriver

2

Signal wire

Power wire

NO N

Com

L

Install receiver

* PLAN A

Wiring: Put the wire into terminal then 
tighten with a flattened screwdriver

WIRING

卡扣处
旋转
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Power:100-240VAC 50/60HZ

LNNCNO COM

Boiler

The wiring diagram

Power

20 17

Thermostat display description

Wed
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16)

(17)
(18)
(19)

（1）：Week shows

（2）：Time Bucket flag-Wake up

（3）：Time Bucket flag-Back home

（4）：OFF\ Temperature shows

（5）：Time Bucket flag-Out home

（6）：Communication show
(blinking indicates
communication error alarm)

（7）：Alternate button

（8）：AP direct connection flag

（9）：Time shows、Running mode shows, (4) and
(5) show at the same time means temporary
mode

（10）：Forever keeping mode shows, (4) and (5)
show at the same time means temporary

         mode status

（11）：Alternate button

（12）：Alternate button

（13）：Output shows

（14）：Anti-freezing mode shows

（15）：Lock shows

（16）：Setting Time\ Temperature shows

（17）：Setting shows(Parameters, programming,
         time)

（18）：Low battery indicator shows

（19）：Meterage shows



 When the room temperature drops by 4.5 degrees 
in 4 minutes, the window opening mode is automatically 
turned on and the heating is stopped. 
When the room temperature rises by 1.5 degrees, 
the window opening function is automatically turned off.

You can manually restore to the previous operating mode
by pressing any key. In the windowing mode, when the 
temperature startsto rise or the window opening function 
is turned on for 48minutes, the previous operation mode 
is automatically restored.

Window-open recognition function
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Configuration menu setting

In the power-off state ,hold “    ”button more than 3 seconds enter the first of configuration menu 
setting. Press “    ” “    ”to adjust parameters. Press “    ”button again enter next item, press
“    ”button confirm and return to standby mode. If no button is pressed within 10 seconds,
the thermostat will automatically exit configuration setting and back to standby mode.

Step Press buttons
  Displayed
(factory default)

Press▲、▼to 
select

Descriptions

1 CL(0℃) -4℃—+4℃
Select temperature display 
adjustment higher or lower

2 AH (35℃) 20℃—35℃
Select maximum room 
temperature limitation

3 AL (5℃) 5℃—20℃ Select minimum room 
temperature limitation

4 bL（10） 5/10/15 Display Time：The unit is second



Programming setting 

Heating Schedule Plan (Factory default program setting) : 

Wake up Out door Back home Out door Back home Sleep

6:00 20℃ 8:00 16℃ 11:00 20℃ 14:00 16℃ 18:00 20℃ 22:00 16℃

22 23

1).      Press “     ”Mon (indicating Monday program) will appear in the display. Also be displayed
are the currently programmed start times for the 1st heating period and the currently programmed
temperature (flashing), icon  indicates 1st program period (Get up)  setting.

2).      Press “     ” “     ”to change the displayed temperature to your selected temperature for the
1st heating program period.

Repeat above operation and setting as user request

Enter Heating Program :

      In programming running mode, hold “     ”button more than 3 seconds enter modify the time, 
choose the time which you want to set(press “     ” “     ”to select the time to be modified,7 days 
of unified modification, 7 days of independent modification, MON~FRI unified modification / 
independent modification , SAT ~ SUN independent modification / unified modification ), press
“     ”button again enter programming mode to set the first mode, press “     ” “     ”to adjusting . 
press“     ”button confirm and back to running mode. If no button is pressed within 10 seconds, 
the thermostat will automatically exit and back to running mode. when long press button 
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Code match  

Thermostat code match

 When the receiver is in code matching status. Thermostat in standby mode, pressed “     ”
for 3s and display show “RF2”,then short press “     ”to enter code match status and it will 

show - - -，it means sending the code command. If code match successful the display will 
show “01”, If code match failed, the thermostat will back to standby mode in 10 seconds. 

power
button

receiver code match (under shutdown down status)

Press and hold the power button for more than 3s, the indicator light is yellow and keep bright , 
indicating that the code is in the code status.
If code match successful or exit the code mode Manually, the yellow light will go out. 

The yellow light keep bright
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Power off mode:when the room temperature less than 5℃ the thermostat will start Frost 

protection mode; when the room temperature high than 8℃,the thermostat will stop output; 
Any other situation has no output except these two situation

Powered on mode(heating mode):
The thermostat will stop output when the room sensor broken or short cut
When Set Temperature-Room Temperature ≥ Temperature Difference; 

When Room Temperature- Set Temperature ≥0.5℃  ,The thermostat will stop heating output

Output description / Error warning  

Output description

1） Low battery alarm: the low battery warning sign flicker when the battery low than 2.3V

2） Room Temp ( inside room Sensor) broken or short cut , the thermostat will have “room ERR” 

Error warning

26
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27

Click App store(click Android application market) 1

Search TuyaSmart and download .  2

Download
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power
button

29

The yellow light 
keep bright

receiver：Press and hold the power button for more than 3s, the indicator light is yellow and 
keep bright , indicating that the code is in the code status.

Thermostat ：When the receiver is in code matching status. thermostat in standby mode, 
pressed “     ”for 3s and display show “RF2”,then short press “     ”to enter code match status 

and it will show - - -，it means sending the code command. If code match successful the display
 will show “01”, If code match failed, the thermostat will back to standby mode in 10 seconds. 

Insert email 
address or 
phone number

Register

28
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Registed mailbox /photo number

Insert your pass word

Login

When you finish the register, log in your mailbox 
and click on the link to activate your account, 
then can login thermostat’s APP.

30 31

Add receiver 

Click “+” on the 
top of right

1

Click  the list bar
“Small Home AP” and 
select the receiver in 
the right device list.

2
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Confirm WIFI account

Insert your pass word

Click “Confirm indicator rapid blink”

32 33

Distribution network in WIFI mode:

Click “confirm indicator 
rapidly blink ”

3

Confirm wifi account
and enter wifi password
,then click “Confirm”

4

Click “Confirm”

Enter automatic search 
and add devices and wait
 for a second

5

Device added successfully,
click “Done”.

6

Click “Done”

living room  bedroom 1  bedroom 2

restaurant kitchen study
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Distribution network in AP mode:

Click “AP mode” on the 
top of right

3

Click “Confirm indicator
is slowly blink”

4

Click “AP mode”

Click “Confirm indicator slowly blink”

34 35

Confirm wifi account
and enter wifi password
,then click “Confirm”

5

Connect the phone to 
thehotspot ,click “Go 
to Connect”

6

Click “Go to Connect”

Confirm WIFI account

Insert your pass word

Click “Confirm”
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Click “AP mode” on the 
top of right

3

Click “Confirm indicator
is slowly blink”

4

Click “AP mode”

Click “Confirm indicator slowly blink”

34 35

Confirm wifi account
and enter wifi password
,then click “Confirm”

5

Connect the phone to 
thehotspot ,click “Go 
to Connect”

6

Click “Go to Connect”

Confirm WIFI account

Insert your pass word

Click “Confirm”



The interface switch
 to the phone “settings ”,
and then click “WLAN”
for selecting  the 
smart life ID.

7

Click “TuyaSmart” on the
top of left to go back to
the app and continue to
add devices.

8

Click “TuyaSmart”

Click “WLAN” to connect network

(to go back APP)

36 37

Click “Next” on the APP to
continue add device

9

Enter automatic search 
and add devices and wait
 for a second

10

Click “Done”Click “Next”

Device added successfully,
click “Done”.

11

Open two-factor authentication

living room  bedroom 1  bedroom 2

restaurant kitchen study

SmartLife-5A6B
Unsecured Network
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APP Setting-Temperature setting

Press "    "、"    " to adjust the temperature.

Slide the button to achieve 
“slide for power on” or “slide
for power off”

38 39

APP Setting-Programming Setting

Click the “program” to enter
 the programming interface 
for selecting the period of 
time of 7-day programming,
press  “    ” “    ” to set 
temperatures in the different 
periods of time.

(click the history for checking
 the historical temperature
 records )   



APP Setting-Temperature setting

Press "    "、"    " to adjust the temperature.

Slide the button to achieve 
“slide for power on” or “slide
for power off”

38 39

APP Setting-Programming Setting

Click the “program” to enter
 the programming interface 
for selecting the period of 
time of 7-day programming,
press  “    ” “    ” to set 
temperatures in the different 
periods of time.

(click the history for checking
 the historical temperature
 records )   



APP Setting-Multi-day Programming Setting

Click “7-days” to select the date

Click the “program” to 
enter the programming
interface,then click 
“7-day”button

1

Click the date to be edited
and confirm it click “OK”.

2

Press  “    ” “    ” to set 
temperatures in the 
different periods of time

3

Click “OK” after select the date

40 41

Exit network /Remove devices

Click the icon

Click “Remove device”.2

Click the button “     ”
In the upper right corner of 
the programming interface 

1

Click “Remove Device”

If you want to do this on the 
receiver, press and hold the
receiver power button until 
the green light flashes quickly.



APP Setting-Multi-day Programming Setting

Click “7-days” to select the date

Click the “program” to 
enter the programming
interface,then click 
“7-day”button
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Click the date to be edited
and confirm it click “OK”.

2

Press  “    ” “    ” to set 
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different periods of time

3

Click “OK” after select the date

40 41

Exit network /Remove devices

Click the icon

Click “Remove device”.2

Click the button “     ”
In the upper right corner of 
the programming interface 

1

Click “Remove Device”

If you want to do this on the 
receiver, press and hold the
receiver power button until 
the green light flashes quickly.
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