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Namestitev:

1   Na pametni mobitel naložite aplikacijo NEO iz trgovine Google Play 
ali App Store.

2   V aplikaciji NEO na pametnem mobitelu izberite meni NEO dom ter 
za dodajanje nove naprave pritisnite gumb + in nato IŠČI.

3   Pritisnite tipko + na 
termostatu in jo držite  
1 sekundo.  
Prikaže se sporočilo 
»Joi«.

4   V aplikaciji NEO se bo 
izpisalo sporočilo o 
uspešno dodani napravi. 
Na termostatu se prikaže 
temperatura, sporočilo  
»iDE« čez čas izgine. 
 
Opomba: Če je dodajanje 
termostata neuspešno, 
se po sporočilu »Joi« 
izpiše sporočilo »Err«. 
Ponovite postopek 
dodajanja  
(od koraka 2 naprej).

5   Termostat namestite na želeno mesto, ki je od NEO Smartboxa 
oddaljeno največ 5–10 m. Doseg je odvisen od ovir v prostoru 
(stene, pohištvo itd.). Preden namestite termostat, preverite 
njegovo delovanje na predvideni lokaciji. Za povečanje dosega 
uporabite ojačevalnik signala (npr. pametno vtičnico).

Več informacij za uporabo je na voljo na www.neo.io.

Pritisnite tipko + in jo 
zadržite 1 sekundo

Poteka postopek 
povezovanja (10 sekund)

Poteka postopek 
dodajanja naprave

Naprava je uspešno 
dodana

Napaka med 
dodajanjem naprave. 

Počakajte na prikaz 
sporočila »noNET« 
in ponovite postopek 
dodajanja naprave (od 
koraka 2 naprej).



Povrnitev na tovarniške nastavitve
Če želite termostat ponovno dodati v aplikacijo NEO, ga ponastavite  
na tovarniške nastavitve. 

1.  Hkrati pritisnite tipki + 
in – in ju držite 5 sekund 
oziroma dokler se ne 
prikaže sporočilo »Pro«.  

2. Pritiskajte tipko +, 
dokler se ne prikaže 
sporočilo »Pro/RST«.

3.  Počakajte 5 sekund 
in termostat se bo 
ponastavil. Po uspešni 
ponastavitvi se na 
zaslonu zopet pojavi temperatura. 

4.  Hkrati pritisnite tipki + in – ter ju zadržite 5 sekund oziroma 
dokler se ne prikaže sporočilo »Pro«.  

5.  Pritiskajte tipko +, 
dokler se ne prikaže 
sporočilo »Pro/LEA«, in 
počakajte 5 sekund.

6.  Če je bila odstranitev 
uspešna, se bo izpisalo 
sporočilo »Yes« in 
termostat se bo 
ponovno zagnal.

7.   Na zaslonu se izpiše 
sporočilo »noNET«.

Hkrati pritisnite tipki + in – ter ju zadržite 5 sekund

Pritiskajte tipko +, da se 
prikaže napis »rST« 

Počakajte 5 sekund 
Na zaslonu se zopet 
pojavi temperatura

Pritiskajte tipko +, da se 
prikaže sporočilo »LEA«
Odstranjevanje je v teku

Odstranitev je končana

Odstranitev naprave je 
bila uspešna 



Ponovni zagon termostata
V primeru nepravilnega delovanja lahko termostat ponovno zaženete 
po zgornjih korakih (1 do 3) ali po naslednjem postopku: 

1.  S pomočjo izvijača odstranite pokrov termostata.

2. Odstranite baterije.

3. Tipko + pritisnite in zadržite 5 sekund, da se sprosti morebitna 
preostala napetost v električnem vezju.

4. Ponovno vstavite baterije in spet namestite termostat na steno.

Montaža termostata

Opozorilo: Montažo in električni priklop naj izvede ustrezno 
kvalificiran strokovnjak ali pooblaščena organizacija. Pri priklopu je 
treba upoštevati lokalne predpise oziroma predpise za električne 
inštalacije po SIST IEC 60364.



Da zagotovite točnost izmerjene temperature, termostat namestite 
proč od toplotnih/hladilnih virov.

1. Pred povezavo izklopite električno napetost.

2. Odprite termostat tako, da z izvijačem pritisnete na točko A  
(slika 2).

3. Odstranite zaščitni pokrov (slika 3).

4. Povežite električne vodnike na pozicije COM, NO (normalno 
odprto) in opcijsko NC (normalno zaprto) (slika 4). Spet zaprite 
zaščitni pokrov.

5. Namestite nosilec termostata na steno.

6. Vstavite baterije in namestite termostat na steno (sliki 5 in 6).

Upravljanje sobnega termostata
Termostat meri sobno temperaturo in jo na tri minute posreduje v 
aplikacijo NEO. Termostat deluje tudi v primeru, če izgubi povezavo z 
aplikacijo NEO. 
Nastavljanje temperature:

Pritisnite tipko + ali – za nastavitev želene temperature (korak po 
0,5 °C). Med nastavljanjem temperature na zaslonu utripa sporočilo 
»SET«. Ko nastavite želeno temperaturo, počakajte 5 sekund, da se 
shrani.



Pomoč in sporočila o napakah
Simbol  Pomen 

 

Indikator jakosti signala; viden je samo pri 
nastavljanju temperature.
- 1 črtica: signal < –85 dB (šibek signal)
- 2 črtici: signal < –85 ÷ –70 dB
- 3 črtice: signal > –70 dB (močan signal)

Naprava pravilno pošilja podatke 

Aktiviran urnik

Način delovanja: gretje

 

Način delovanja: hlajenje

 

Nizka napetost baterije (standardna napetost < 
2,5 V)

 

Zaklenjene tipke

 

Ni v uporabi



Tehnične specifikacije 

Radijski vmesnik

Frekvenca: od 2405 do 2480 MHz
Modulacija: DSSS
Nominalna oddajna moč: 2 mW (3 dBm)
Sprejemna občutljivost: –96 dBm 

Antena Interna z dobitkom 0 dBm

Napetost delovanja 2-krat 1,5 V (AA)

Upravljanje NC/COM/NO kontakti 250 V 5A cos(fi) = 1

Območje temperature Nastavitev: od 7 °C do 30 °C

Resolucija: 0,1 °C

Natančnost: +/–0,5 °C

Nivo zaščite IP30

Skladnost s standardi EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60730-1;  
EN 60730-2-9; EN EN 62479; ETSI EN 300328; ETSI

EN 301489-1; ETSI EN 301489-17

Direktive 2014/53/EU (RED) 2011/65/EU (RoHS) 
2012/19/EU (WEEE) 1999/519/EC

Dimenzije 86 x 86 x 22 mm

Teža 115 g



Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
tehnično pomoč uporabnikom na brezplačno 
številko 080 1000  ali na e-naslov  
tehnicna.pomoc@telekom.si.

Več informacij za uporabo je na voljo na  
www.neo.io/navodila.


