
QR-код,
що дозволяє
завантажити
додаток

Технічні
характеристики
моделі

Завантажити мобільний
додаток для управління:

Од. виміру Значення
Серія
Модель
Номінальна теплопродуктивність
Споживана потужність
Джерело живлення
Сила струму
Максимальна температура теплоносія на 
виході з котла
Номінальний робочий тиск води в 
опалювальній системі (хв. / Макс.)
Об'єм теплоносія в теплообміннику
Ступінь захисту
Кількість
Маса, нетто
Маса, брутто
Габарити  пристрою (ШхГхВ)
Габарити в коробці (ШхГхВ)

кВт
кВт
Гц
А

ESPRO
ESPRO - 18
18
18
380В, 50Гц
3х27

2,8
20
1
7,8
9
250х135х650
294х195х680

л
IP
шт
кг
кг
мм
мм

°C

МПа 0,04 - 0,15 

80

Синхронізувати
котел з додатком:

Серійний номер котла:  12345678901234567890

Виробник:
S Plusz K Technik Kft

Дата виробництва: 04.08.2021

Адреса: 
С ПЛЮС К Технік КФТ
Вай Адам Крт. 4-6/2 Ем.208
H-4400 Ньиретьхаза, Угорщина

Імпортер в Україні: 
ТОВ «ПУД»

Код містить всю
необхідну
інформацію про котел

Штрих-код товару

ІНСТРУКЦІЯ
З ПІДКЛЮЧЕННЯ
КОТЛА
до вашого
мобільного пристрою

Для завантаження мобільного додатку для віддаленого керування котлом, відскануйте 
QR-код на вашому котлі, або знайдіть мобільний додаток з назвою “TEKNIX Smart 
boiler” в вашому магазині мобільних додатків (завантаження безкоштовне).
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ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ:
1. Встановіть мобільний додаток.
2. Увійдіть у нього і оберіть зручну для вас мову.
3. Введіть ваш номер телефону для реєстрації, а потім перевірочний код.
4. Увімкніть котел.

УВАГА!
Запускати котел за допомогою мобільного додатку можна лише 
після підключення всіх комунікацій та першого пуску котла май-
стром.

5. Відскануйте QR-код на стікері вашого котла (або коробки). Він має дані про модель та 
серійний номер, завдяки чому встановлюється зв'язок між котлом, додатком та мобіль-
ним телефоном.
6. Ввімкніть WI-FI та геолокації на вашому пристрої.
7. На наступному етапі вам потрібно обрати вашу домашню мережу Wi-Fi. Підключитись 
до неї та ввести пароль від вашої мережі.
8. Готово. Перед вами відкриється функціонал мобільного додатку.
9. Після входу на головний екран треба зачекати до 15 секунд, доки додаток встановить 
зв'язок з котлом.
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ФУНКЦІЇ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ:

ON/OFF
Кнопка включення і виключення котла.
Після включення котла треба зачекати до 15 секунд для встановлення 
зв'язку з додатком.

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОПАЛЕННЯ.
На головному екрані вказана актуальна температура в системі опалення.
Для регулювання поточної температури вами необхідно:
1. Перейти в розділ "Опалення".
2. Ввімкнути потрібний режим роботи опалення: налаштування повітря в 
приміщенні, або температури в системі. (Додати іконки до кожної).
3. Перемістити повзунок температури до необхідного показника.
4. Підтвердити зміни.
Обидва налаштування (температура повітря або в системі) не можуть 
працювати одночасно. Працює останне налаштування.

УВАГА! Якщо ви задаєте налаштування режимів вручну, після про-
грамування налаштувань на тиждень за допомогою функції "Тижне-
вий програматор", то остання функція автоматично вимикається. 
Щоб ввімкнути тижневий програматор, необхідно перейти в даний 
розділ, та ввімкнути потрібне програмування ввімкнувши його пере-
веденням свіча в положення "ON".

ВКЛЮЧЕННЯ ПІДІГРІВУ ВОДИ*
Налаштування температури гарячої води. 
Відображення актуальної температури води у системі на головному 
екрані. Налаштування працює аналогічно до попереднього пункту.
*працює лише в повній комплектації котла, з підключеним до системи 
бойлером нагріву води. У всіх інших випадках функція не є активною.

ТИЖНЕВИЙ ПРОГРАМАТОР
Дозволяє програмувати повторювані щотижнево налаштування темпе-
ратури системи опалення та підігріву води. Для використання програма-
тора необхідно перейти в даний розділ і ввімкнути потрібну функцію 
(логотипчик свича).
Ви можете запрограмувати роботу котла на опалення і підігрів води на 
кожний день тижня. Налаштування задається в трьохгодинних проміж-
ках часу для вашого щоденного комфорту та економії. Налаштування 
тижневого програматора починають працювати через 5 хвилин після 
вмикання функції програматора.

УВАГА! Вмикання тижневого програматора вимикає ручне налашту-
вання температури, ручні налаштування більше не є активними. 
Щоб запрацювали ручні налаштування вам треба вимкнути функ-
цію "ТИЖНЕВИЙ ПРОГРАМАТОР".
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РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РОБОТИ
Налаштовуйте потужність роботи та споживання котла. Задавайте 
різну потужність роботи для підігріву води та опалення.

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗНИЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
"ПРІОРИТЕТНИЙ СПОЖИВАЧ"
 Задавайте нижній показник потужності роботи котла, до якої він зни-
зиться, якщо в будівлі вмикається інший потужний пристрій. Важлива 
функція для користувачів, у яких є обмежений ліміт потужності.

Наприклад: на ваше помешкання виділено 7кВт потужності. Котел 
працює в режимі 6 кВт. А у вас ще є електроплита, що потребує 2,5 кВт. 
Ви можете задати налаштування пріоритетного споживача 4,5 кВт (в 
залежності від моделі) і котел автоматично знизиться до цього показ-
ника, коли ви готуєте. Як тільки навантаження на мережу стає 
меншим - котел знову вмикає свою стандартну задану потужність.

СПОВІЩЕННЯ ПРО СТАН РОБОТИ КОТЛА
В цьому розділі збирається інформація щодо проблем зі зв'язком або 
помилок у роботі котла.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ В РОБОТІ ДОДАТКУ:

1. Відсутнє підключення котла до Wi-Fi.
Якщо відсутній зв'язок з інтернетом в приміщенні де встановлено котел, дані з нього не 
передаються на мобільний додаток і він працює в останньому заданому режимі.
Що зробити: перевірити роботу Wi-Fi роутера. Перевірити, чи є підключення до Інтерне-
ту через роутер. Перезавантажити роутер. Якщо зв'язок відновити не вдалось - зателе-
фонувати в нашу сервісну службу підтримки.
2. Прийшло сповіщення про помилку Е1-Е7.
Зробити дії, що вказані на сторінках 34-35 основної інструкції до котла.
3. Котел не підключається до нового роутера, або ви змінили мобільний номер.
Вам необхідно перейти в розділ "Налаштування" в правому верхньому куті головного 
екрану додатку. І натиснути "Скидання налаштувань Wi Fi-модуля котла". 
Потім пройти реєстрацію на стор. 1 спочатку.

Якщо в вас виникли інші складності в роботі мобільного додатку, що не відобра-
жені в інструкції, перейдіть за посиланням splusktechnik.hu/help. Там збережена роз-
ширена бібліотека відповідей на часті питання пов'язані з роботою додатку. Або 
подзвоніть на гарячу лінію 0-800-50-16-90.


