
 

 

FISA TEHNICA  
 

TERMOSTAT NEOTER SMART ROTUND CU TOUCH SI 

MONTAJ IN DOZA 

Cod intern : NEOTSR  

1. DESCRIERE SI UTILIZARE  

     Termostatul ambiental de camera este un termostat de inalta calitate si este proiectat pentru afisarea si 

reglarea temperaturii dorite.Programarea adecvata a  termostatului poate aduce economii  anulale de pana 

la 10%. 

 

 

2. CARACTERISTICI TEHNICE  

• Putere: 90-240Vca 50/60Hz      

• Domeniul de temperatură limită :: 1 ~ 70 °  

• Precizie afișaj : 0,5 ° C                                               

• Senzorul sondei:：NTC(10k)1%  

• Capacitate de contact:：3A  

• Gama de reglaj a temperaturii : 5 ~ 35 ° C  

• Domeniul de afișare a temperaturii: ：1~70°C 

• Condiție de izolare: Mediu normal 

• Program de funcționare: Setați pe o 

săptămână ca un ciclu   

• Ieșire: Comutator cu releu 

• Instalare: Tip încastrat (în perete) 

• Dimensiune (mm): 86 * 86 * 27     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Principalele avantaje  

- Include senzor încorporat  

- Precizia de 0,5oC păstrează temperatura la nivelul pe care l-ați setat.  

- Blocare pentru copii pentru a preveni manevrarea greșită de către copii 

- Memorie de date când alimentarea este oprită. 

- Modul de vacanță vă face să vă bucurați de o temperatură mai confortabilă în vacanță 

- Temperatura senzorului extern poate fi verificată 

 

 

 

 

3. CABLARE SI PROGRAMARE

Schema de cablare  

 

 

 

  Notă: Dacă acționarea termică este normal închisă , se conectează cu 1 și 3, 

dacă acționarea termică este normal deschisă , se conectează cu 2 și 3. 

 

 

Urmatoarele simboluri au fost folosite pentru: 

    Modul program; execută program presetat        

  Ceas 

     Modul manual   

  Mod manual temporar  

    Modul de vacanță, zilele de vacanță și temperatura pot fi setate să ruleze în modul de numerotare 

inversă 

  Pictograma de încălzire dispare când se oprește încălzirea . 

Senzor extern  

  Conexiune WiFi, clipește in Modul de distribuție EZ    

    Blocare copii 

  Stare WiFi: Deconectare      

  Pictograma cloud: clipește in Mod rețea de distribuție Ap 



 

 

Taste de operare  

NO simboluri reprezintă 

A 
 

ON/OFF (Pornit/Oprit): Apăsați scurt pentru a porni/opri  

B  
 

1 Apăsare scurtă   comutare între mod program și mod manual  

2 Pornire termostat, apăsare lungă  pentru 3-5 secunde pentru a intra în setările modului 

program   

3. Oprire termostat, apăsare lungă  pentru 3-5 secunde pentru a intra în opțiunea avansată A  

C 
 

1 Tastă confirmare: se utilizează cu tasta   

2 Apăsați scurt pentru a seta ora 

3 Pornire termostat, apăsare lungă 3-5 secunde pentru setarea modului de vacanță. Apare OFF, 

apăsați  sau  se schimbă în ON, apoi apăsați  pentru a confirma deschiderea modului 

vacanță 

4 Oprește termostatul, apăsați lung 3-5s pentru a intra în opțiunea avansată B 

D  1 Tastă scădere 

2 Apăsați lung pentru bloca/debloca tastele  

E  1 Tastă creștere; 2 Apăsați lung pentru a solicita temperatura senzorului extern (disponibilă 

numai pentru BN, selecție element N3 în opțiunea avansată B) 3 În modelul programului, apăsați 

 sau  intrare în modul manual temporar  

 

Setare mod program  

5+2 (implicit din fabrică),6+1 și 7 modele cu 6 setări de perioade orare la alegerea utilizatorului. În opțiunea 

avansată A alegeți modelul de care aveți nevoie, în stare pornită, apăsați lung  pentru 3-5 secunde intră în 

setările modului de programare, apoi  selectați: oră, minut, perioada orară și apăsați  și  pentru a 

ajusta data, setările finale, după aproximativ 10 secunde se va salva automat și va ieși din program. 

 

      

Wake up 

(Trezire)       

Leave home 

(Plecare de 

acasă) 

Back home 

(Revenire 

acasă) 

Leave home 

(Plecare de 

acasă) 

Back home 

(Revenire 

acasă) 

Sleep (Somn) 

6：00 20℃ 8：00 15℃ 11：30 15℃ 13：30 15℃ 17：00 15℃ 22：00 15℃ 

 

 

 



 

 

Optiune avansata A 

În stare oprită, apăsați lung  3-5 secunde pentru a accesa opțiunea avansată A. 

De la A1 la AE, apăsați scurt  pentru a selecta opțiunea și a regla datele cu  sau , apăsați scurt  

pentru a comuta la opțiunea următoare. Rămânerea aproximativ 5 secunde după terminarea setării va ieși 

din setare. 

 

NO Setarea opțiunilor Funcția de setare a datelor 

Implicit 

din 

fabrică 

A1 
Măsurare temperatură 

Calibrare 
-9-+9℃(Afișate ca valoare corectată a temperaturii camerei) -1 

A2 

START / STOP Setarea 

diferenței de temperatură de 

funcționare   

0,5-2.5℃ 1℃ 

A3 Setare blocare pentru copii 
0: blocare pe jumătate       1: blocare completă 0 

A4 

Memorie de stare pornit/oprit 

după întreruperea alimentării 

0: Termostat pornit/oprit cu memorie la alimentare  

1: Termostat oprit la alimentare 

2: Termostat pornit la alimentare 

0 

A5 Lumină de fundal de noapte  
5 ~ 30 secunde 10 

A6 Setare mod program 

0: 5+2  

1: 6+1  

2: 7 

0 

A7 
Setarea limitei minime de 

temperatură 
1-10°C 5°C 

A8 
Setarea limitei maxime de 

temperatură 

20-70°C 35°C 

A9 
Protecția la temperaturi 

scăzute 

1-10°C 

Când setați temp = 10 ℃, dacă apăsați  se va afișa 【--】, anulați 

protecția la temperaturi scăzute  

5°C 

AA 
Protecție la temperaturi ridicate 

pentru senzor extern 

20°C-70°C 

Când setați temp = 20 ° C, dacă apăsați  se va afișa 【--】, anulați 

protecția la temperaturi ridicate 

45°C 

AB 

Setarea diferenței de 

temperatură la protecția la 

temperatură ridicată 

1-9°C 2°C 

AC 

Funcția fereastră declanșează 

temperatura 

10-20°C, setare temperatură la 10 ° C, dacă o scădeți, se va afișa【-

-】, apoi funcția este anulată 

-- 

AD 
Perioadă de funcționare a 

funcției fereastră 
10-20 min 10 

AE 
Revenire la setările din fabrică Afișaj Ao, apăsați lung tasta  pentru afișaj complet  

 

 



 

 

Optiune avansata B 

NO Setarea opțiunilor Funcția de setare a datelor Implicit din fabrică 

BN Tipul senzorului 

N1: Senzor intern (protecție la temperaturi ridicate închisă)  

N2: Senzor extern (protecția la temperaturi ridicate închisă)  

N3:Temperatura de control a senzorului intern, temperatura 

limită a senzorului extern (senzorul extern detectează că 

temperatura este mai ridicată decât cea mai mare 

temperatură a senzorului extern, termostatul va închide 

releul, oprește sarcina) 

N1 

BC Funcția de detartraj 
0: Dezactivează funcția de detartraj  

1: Activează funcția de detartraj  0 

Bo Informații despre 

produs 

Nu pot fi schimbate       

 

Diferență de retur: supapa limitatoare a senzorului extern este setată la 45 ℃ implicit din fabrică (A6), 

valoarea diferenței de retur de control a senzorului extern (AB) este 2. Când temperatura crește la 45 ℃, 

releul nu mai funcționează și va activa alarma de temperatură ridicată. Dacă temperatura scade la 43 ℃ 

releul continuă să funcționeze și alarma de încălzire va fi anulată. (acesta poate fi operat, numai când 

temperatura camerei este mai mică decât temperatura de setare) 

Afișaj defecțiune senzor: alegeți corect modul de lucru al senzorului încorporat și a celui extern, dacă 

alegeți greșit sau în caz de defectare a senzorului, pe ecran va fi afișat (defecțiunea) "E1" sau "E2". 

Termostatul va opri încălzirea până la rezolvarea defectului.  

4. GHID DE PROGRAMARE APLICATIE MOBILA PENTRU TERMOSTAT 

PRIN WIFI 

Pregătire necesară pentru conexiunea WiFi: 

Veți avea nevoie de un telefon mobil 4G și un router fără fir. Conectați routerul wireless la telefonul mobil și 

înregistrați parola WiFi (veți avea nevoie de aceasta când termostatul va fi asociat cu WiFi).  

Pasul 1 Descărcați aplicația NeoTer : 

 

 Utilizatorii cu Android pot căuta “NeoTer” pe Google Play, utilizatorii de iPhone pot căuta “NeoTer” în App 

Store.    



 

 

Pasul 2 Înregistrați-vă contul 

• După instalarea aplicației, faceți clic pentru a citi Politica de confidențialitate și apoi apăsați Agree 

(de acord) pentru a trece la pasul următor (Fig 2-1) 

• Numele contului de înregistrare utilizează adresa de e-mail. Selectați Regiunea, apoi faceți clic pe 

„Continuare” (Fig 2-2) 

• Veți primi un cod de verificare din 6 cifre prin e-mail care se introduce in aplicatie . (Fig 2-3) 

• Vă rugăm să setați parola, parola trebuie să conțină 6-20 de litere și cifre. faceți clic pe „Terminat” 

(Fig 2-4) 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

        Fig 2-1                      Fig 2-2                              Fig 2-3                           Fig 2-4                 

Pasul 3 Creați informații despre familie (Fig 3-1) 

1. Completați numele de familie și selectați sau adăugați o cameră (Fig 3-2). 

2. Setați permisiunea de locație, apoi setați locația termostatului (Fig 3-3) 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig 3-1                     Fig 3-2                        Fig3-3                  



 

 

Pasul 4a Conectați semnalul dvs. Wi-Fi (modul de distribuție EZ)  

1. Accesați setarea dvs. WiFi pe telefon și asigurați-vă că sunteți conectat (ă) prin 2.4g și nu 5g. Cele mai 

multe routere moderne au conexiune de 2.4G și 5G. Conexiunile 5G nu funcționează cu termostatul. 

2. La telefon, apăsați "Add device (Adăugați un dispozitiv)" sau "+" în colțul din dreapta sus al aplicației 

pentru a adăuga dispozitivul (Fig 4-1) și sub secțiunea Small appliance (Dispozitiv mic), selectați tipul 

de dispozitiv "Termostat" ( Fig 4-2) 

3. Cu termostatul alimentat, apăsați lung, “ ” timp de 3-5secunde, pe “OFF” (Oprit) și “ ” care va clipi 

în același timp apăsați scurt  “ ” până când ambele pictograme ( & ) luminează intermitent 

indicând modul de distribuție EZ . Acest lucru poate dura între 5-20 de secunde. 

4. Pe termostatul dvs. pictogramele de confirmare  clipesc rapid și apoi întoarceți-vă și confirmați 

acest lucru pe aplicația dvs.  Introduceți parola routerului dvs. wireless, acest lucru este sensibil la 

majuscule (Fig 4-4) și confirmați. Aplicația se va conecta automat (Fig 4-5). Această operațiune poate 

dura de obicei până la 5 ~ 90 de secunde pentru a fi terminată. 

Dacă primiți un mesaj de eroare, asigurați-vă că ați introdus parola Wi-Fi corectă (sensibil la majuscule, de 

obicei se găsește în partea de jos a routerului) și că nu vă aflați pe conexiunea 5G a Wi-Fi.  

Numele camerei dvs. poate fi editat atunci când dispozitivul este conectat. (fig. 4-6) 

 

              Fig 4-1                        Fig 4-2                            Fig 4-3                             Fig 4-4  



 

 

            

          Fig 4-5                         Fig 4-6                       Fig 4-7         

Pasul 4b (metoda alternativă) (modul asociere  AP) Executați acest pas numai dacă 

în pasul 4a nu ați reușit să asociați dispozitivul 

1. În telefon, apăsați "Add device (Adăugați un dispozitiv)" sau "+" în colțul din dreapta sus al aplicației 

pentru a adăuga dispozitivul (Fig 4-1) și sub secțiunea Small appliance (Dispozitiv mic), selectați tipul de 

dispozitiv "termostat" și faceți clic pe modul AP în coltul drept de sus . （Fig 5-1） 

2. Pe termostat, apăsați comutatorul de alimentare și apoi apăsați lung “ ” timp de 3-5secunde, tasta 

“OFF” (Oprit) și “ ” va clipi în același timp apăsați scurt “ ” până când  clipește. Acest lucru poate 

dura între 5-20 de secunde.  Dacă această pictogramă clipește, apăsați și mențineți “ ” și “ ” din 

nou până când clipește numai .  

3. Pe aplicație faceți clic pe “confirm light is blinking” (confirmați că lampa luminează intermitent) apoi 

introduceți parola routerului dvs. wireless (fig. 4-4) 

4. Apăsați "Connect now" (Conectați acum) și selectați semnalul WiFi (NeoTer-XXXX) al termostatului dvs. 

(Fig 5-3 și 5-4), acesta va spune că Internetul ar putea să nu fie disponibil și vă va cere să schimbați 

rețeaua, dar ignorați acest lucru. (Fig 5-2 and 5-3) 

5. Reveniți la aplicația dvs. și faceți clic pe "Connect” (Conectați), apoi aplicația se va conecta automat 

(Fig. 4-5) 

Acest lucru poate dura în mod obișnuit până la 5 ~ 90 de secunde până la finalizare și va afișa confirmarea 

(Figurile 4-6) și vă va permite să modificați numele termostatului (Fig. 4-7)      



 

 

 

          Fig 5-1                         Fig 5-2                      Fig 5-3                

 

Pasul 5 Schimbarea tipului de senzor și a limitei de temperatură 

Apăsați tasta de   setare    (Fig 4-8) în colțul din dreapta jos pentru a afișa meniul.  

Faceți clic pe opțiunea Sensor type (Tip senzor) și introduceți parola (în mod normal 123456). Apoi, veți 

avea 3 opțiuni:  

(1) “Single built-in sensor” (Un singur senzor încorporat) va folosi doar senzorul intern pentru aer . 

(2) “Single external sensor” (Un singur senzor exterior) va folosi doar sonda de podea (ideală pentru băi în 

cazul în care termostatul este instalat în afara camerei).  

(3) “Internal and external sensors” (Senzori interni și externi) va folosi ambii senzori pentru a citi temperatura 

(Cea mai utilizată opțiune). 

După ce ați ales tipul senzorului, verificați dacă opțiunea “Set temp. Max” (setați temp. max) este setată la o 

temperatură adecvată pentru podelele dvs. (de obicei 45 ℃)  

 

Pasul 6 Programarea termostatului  

Apăsați tasta de        setare (fig 4-8) în colțul din dreapta jos pentru a afișa meniul. În partea de jos a 

meniului vor fi 2 opțiuni separate numite "Week program type" (Tip de program săptămânal) și "Weekly 

program setting” (Setare săptămânală a programului).  

Tipul “Week program” (Program săptămânal) vă permite să alegeți numărul de zile pentru care programul se 

aplică între 5 + 2 (zilele săptămânii + weekend), 6 + 1 (Luni-Sâmbata + Dum) sau 7 zile (toată săptămâna). 

Setarea “Weekly program” vă permite să alegeți ora și temperatura programului zilnic la diferite momente. 

Veți avea 6 opțiuni de oră și temperaturi pentru setare. Vezi exemplul de mai jos. 

Partea 1 Partea 2 Partea 3 Partea 4 Partea 5 Partea 6 

Wake up 

(Trezire) 

Leave home 

(Plecare de 

acasă) 

Back home 

(Revenire 

acasă)  

Leave home 

(Plecare de 

acasă) 

Back home 

(Revenire 

acasă) 

Sleep 

(Somn) 



 

 

06:00 08:00 11:30 13:30 17:00 22:00 

20℃ 15℃ 20℃ 15℃ 20℃ 15℃ 

Dacă nu aveți nevoie ca temperatura să crească și să scadă în timpul zilei, puteți seta ca temperatura să fie 

aceeași în părțile 2,3 și 4, astfel încât aceasta să nu crească din nou până la ora din partea 5.  

Caracteristici suplimentare  

Modul de vacanță: Puteți programa ca termostatul să fie pornit pentru o temperatură stabilită timp de până 

la 30 de zile, astfel încât să existe o încălzire de fond a casei în timp ce sunteți plecați. Acesta este disponibil 

în secțiunea modul (fig 4-8) .Aveți opțiunea de a seta numărul de zile între 1-30 și temperatura până la 

maximum 27 ℃. 

     Modul blocat: Această opțiune vă permite să blocați de la distanță termostatul astfel încât să nu se 

poată face modificări. Acest lucru se poate face făcând clic pe simbolul (Fig 4-8). Pentru a debloca faceți 

clic din nou pe simbolul (Fig 4-8).  

Gruparea dispozitivelor: Puteți conecta mai multe termostate împreună ca grup și le puteți controla pe 

toate simultan. Acest lucru se poate face făcând clic pe (Fig 4-8)  în colțul din dreapta sus și apoi făcând 

clic pe opțiunea Create Group (Creați grup). Dacă aveți mai multe termostate legate, vă va permite să bifați 

fiecare termostat pe care doriți să îl aveți în grup și după ce confirmați selecția, veți putea da o denumire 

grupului.    

     Managementul familiei: Puteți adăuga alte persoane în familia dvs. și le puteți permite să controleze 

dispozitivele pe care le-ați legat. Pentru a face acest lucru, trebuie să reveniți la pagina de pornire și să faceți 

clic pe numele familiei din colțul din stânga sus și apoi să faceți clic pe Family Management (Managementul 

Familiei). După ce ați selectat familia pe care doriți să o gestionați, va fi o opțiune Add Member (Adăugare 

membru), va trebui să introduceți numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail pe care membrii au 

înregistrat aplicația pentru a le trimite o invitație. Puteți seta dacă aceștia sunt sau nu administrator, ceea ce 

le permite să facă modificări ale dispozitivului, adică eliminarea acestuia.  

5. TERMEN DE GARANTIE  

     Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile 

de transport manipulare si instalare. 


