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 Монтаж и инсталиране 

Да 
Монтирайте термостата на нивото на очите. 
Прочетете цялата инструкция, за да получите най-доброто от продукта. 

Не 
Не монтирайте в близост до топло източник, защото ще повлияе 
работата на устройството.   
Не натискайте силно LCD екрана за да не го повредите. 

Този безжичен термостат е проектиран за  стенен монтаж. 

Стъпка 1 
Внимателно отворете термостата, като изпозлвате малка плоска отрвертка в 
жлебовете от долната страна.  
Стъпка 2 
Отбележете местата на двата отвора, като изпозлвате задния капак за шаблон. 
Пробиите отвори в стената е поставете дюбелите. 
Стъпка 3 
Захванете здраво задния капак с винтове. 
Стъпка 4 
Поставете предната част на термостата към задния капак. 

  



1 2 
 
 
 
 
 
 

 

3 4 
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 Поставяне на батериите  
 

В комплекта са включени 4 батерии AAA. 
 

За да отворите отделението на батериите освободете вратичката в долната част 
на термостата. Термостатът сигнализира за необходима смяна, като показва 
индикатор батерия на еркана. 
Не използвайте акумулаторни батерии с това устройство! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 neo Series 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поставете батериите в отделението, като съблюдавате за правилната посока +/- 
Затворете отделението за батериите. 
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 Избор на работен режим 

Преди да свържете устройството neoAir V2-M към приемника, задайте правилния 
работен режим за Вашата система. Възможни са три работни конфигурации: 

Режим 1 = Термостат Режим 2 = Таймер Режим 3 = Термостат+Таймер Т.вода 

В следната таблица проверете съвместимостта на Вашия приемник:  
 

 UH8-RF RF-Switch RF-Switch 16A neoHub Mini OT neoHub Mini HW 

Режим 1      

Режим 2  
 

 
 

 
 

 
 

 
Режим 3 

 

 
 

   
 

 

Следвайте стъпките за да настроите работния режим на neoAir V2-M; 

• Със стрелка на Ляво изберете индикатор    от менюто........................................................ 

• Натиснете и задръжте отметката за 3 секунди............................................................................. 

• SETUP ще бъде избран, сега задръжте отметката за 10 сек...................................... 

• В долния ляв ъгъл на екрана ще видите цифра 1, 2 или  3, която показва режима  

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете работен режим............................................... 

• Натиснете еднократно отметката за да потвърдите...........................................................  

neoAir V2-M ще се върне към началния екран на избрания работен режим. 

  



Тип на приемника  

neoAir V2-M изпраща безжичен сигнал към приемника, за да включи 
отоплението или топлата вода*. Изберете своя приемник от показаните в  
списъка на стр. 8-9 и следвайте съответните инструкции.  

*Превключване на топла вода (Т.вода) е възможно само за конкретни  

приемници, показани на стр. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UH8-RF Клемна шина: Стр. 10 - 11neo Air -M 8 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Свързване с UH8-RF Клемна шина 
Идентификатор  

Отворете капака на клемна шина UH8-RF. 
На превключвателите вътре е показан номера на клемната 
шина, те изглеждат по следния начин....................  
(Трябва да зададете уникален номер за всяка UH8-RF) 

 

 

За управление на отопление: neoAir в режим  1. 

Примерът показва 
номер 01 

За контрол на отопление и топла вода:  neoAir в режим 3. (Вижте стр. 7)  

От neoAir: 

• Със стрелките изберете символ от менюто....................................................... 

• Натисне и задръжте отметката за 3 секунди................................................................... 

• Избран е SETUP, сега натиснете отметката веднъж за вход в менюто................... 

• В горния десен ъгъл на екрана ще видите 01.  

• Натиснете 2 пъти стрелка Надолу, на екрана ще видите P2 .......................................... 

• Натиснете отметката веднъж................................................................................................................. 

 

UH8-RF 
Идентификатор 
01- 99 
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Номер на зона 

01- 08 

Вид на зона 

rA = 

Радиато

р UF = 

Подово 

отоплен

ие 
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• Двете големи числа в центъра ще мигат,  със стрелките Нагоре и Надолу 
задайте номера на клемната шина UH8-RF…………………………………………………….  

• Натиснете отметката за да потвърдите.....................................................................................  

• Двете мали числа горе ще мигат, това е номера на зоната, която neoAir ще 

управлява, задайте настройки със стрелките Нагоре и Надолу ...................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите......................................................................................  

• Двете малки букви горе ще примигват, това е вид на отопление; 

rA = Радиатори 

UF = Подово отопление  

Със стрелките Нагоре и Надолу изберете вида отопление ............................. 

• Натиснете еднократно отметката, така ще потвърдите настройките и ще се върнете към 

началния екран.......................................................................................................  

 
 
 

  



Свързване с RF-Switch 
 

За контрол на отопление конфигурирайте neoAir в режим 1. 

За контрол на отопление и топла вода, конфигурирайте neoAir в режим 3. (вж.  стр.7)  

От neoAir: 

• Със стрелката Наляво изберете  от менюто........................................................... 

• Натиснете и задръжте отметката за 3 секунди....................................... ................ 

• Избран е SETUP, сега натиснете отметката веднъж за вход в менюто.................. 

• В горния десен ъгъл на екрана ще видите 01. 

• Натиснете веднъж стрелка Надолу, на екрана ще видите P1................................. 

• Натиснете отметката веднъж.................................................................................................. 

• Ще започне отброяване от 99, neoAir е в режим на готовоност за свързване............... 
 

От RF-Switch: 

• Задръжте бутон CH1 за 5 секунди, индикаторът на CH1 ще започне да мига, което 

показва готовност за свързване на RF-Switch. 

• След като RF-Switch получи сигнал от neoAir, индикатор CH1 ще изгасне.  

От neoAir: 

• Отметката потвърждава свързването с устройството и се връща към началния 
екран....................................................................................................................................... 

• Свързването е завършено . 
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Свързване с RF-Switch 16 Amp 
 

Конфигурирайте neoAir в режим 1, както е показано на стр. 7, и следвайте стъпките. 
 

От neoAir: 

• Със стрелката Наляво изберете  от менюто  ................................................................... 

• Натиснете и задръжте отметката за 3 секунди........................................................................ 

• Избран е SETUP, сега натиснете отметката веднъж за вход в менюто................... 

• В горния десен ъгъл на екрана ще видите 01. 

• Натиснете веднъж стрелка Надолу, на екрана ще видите P1.................................. 

• Натиснете отметката веднъж............................................................................................................. 

• Ще започне отброяване от 99, neoAir е в режим на готовоност за свързване................ 
 

От RF-Switch 16 A:  

• Натиснете и задръжте бутонът за свъзване за 5 секунди, индикаторът ще започне да 

примигва, което показва готовност за свързване на RF-Switch. 

• След като RF-Switch получи сигнал от neoAir, индикатор ще изгасне.  

От neoAir: 

• Натиснете еднократно отметката, така ще потвърдите свързването и ще се върнете 

към началния екран........................................................................................................................................................  

• Свързването е завършено. 

  



Свързване с neoHub Mini OT 

 

Конфигурирайте neoAir в режим 1, както е показано на стр. 7.  

За управление на една зона, свържете neoAir към CH1. 
За управление на втора зона, свържете neoAir към CH2, както следва: 

От neoHub Mini OT: 

Натиснете и задръжте бутон CH1 или CH2 за 6 секунди. 

Индикаторът на зоната ще примигва в зелено и показва готовност за свързване. 

Примерът по-долу показва свързване към зона CH1.  
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От neoAir V2-M: 

• Със стрелката Наляво изберете  от менюто... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...   

• Натиснете и задръжте отметката за 3 секунди..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .  

• Избран е SETUP, сега натиснете отметката веднъж за вход в менюто  .......................  

• В горния десен ъгъл на екрана ще видите 01. 

• Натиснете отметката веднъж    ...........................................................................................................  

• Символ Мрежа ще примигва в горния ляв ъгъл на екрана.....................................  

 

• След успешно свързване, символът на екрана ще 

е постоянен..................  

Индикаторът на устройството neoHub ще изгасне. 

 
• Изберете   от менюто. 

Натиснете отметката за връщане към началния еркан. 

 

• Следващата стъпка е да свържете neoHub Mini OT с 
приложението neoApp. Изтеглете приложението и  
регистрирайте потребителски профил.   

След като влезете в приложението, изберете ‘Add neoHub Mini’ и следвайте 

инструкциите за свързване. 

  



Свързване с neoHub Mini HW 
 

За управление на една зона и топла вода, конфигурирайте neoAir в работен режим 3 

(вижте стр. 7), след което свържете neoAir с изход CH1. 

neoAir автоматично ще се свърже и към изхода за топла вода. 

За управление на две зони, конфигурирайте neoAir в работен режим 1 (вижте стр. 7),  

след което свържете neoAir към изход CH2. 

От neoHub Mini HW: 

Натиснете и задръжте бутон CH1 за 6 секунди. 

Индикаторът на зоната ще примигва в зелено, показвайи активен режим за 

присъединяване, както е показано в примера по-долу.  
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От neoAir V2-M: 

• Със стрелка на ляво изберете    от менюто................ ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...   

• Натиснете и задръжте отметката за 3 секунди..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......   

• SETUP е избран, натиснете отметката веднъж за вход в настройките ...................  

• В горния десен ъгъл на екрана ще видите 01. 

• Натиснете отметката веднъж    ........................................................................................................  

• Символ Мрежа ще примигва в горния ляв ъгъл на екрана..................................  

 

•  След успешно свързване, символът на екрана ще 

е постоянен....................  

Индикаторът на neoHub Mini ще изгасне.  
 

 
• Изберете    от менюто. 

• Натиснете отметката за връщане към началния еркан. 

• Следващата стъпка е да свържете neoHub Mini HW с 
приложенито neoApp. Изтеглете neoApp и се 
регистрирайте.  
След като влезете в приложението, изберете ‘Add neoHub Mini’ и следвайте 

инструкциите за свързване. 

  



Свързване с neoHub 
 

• Свържете neoHub към рутера с 

предоставения кабел. 
• Свържете neoHub към 

захранването. 

• Изтеглете приложенито  neoApp и се регистрирайте. 
Влезте в профила си, изберете ‘Add neoHub’ и 
следвайте инструкциите за свързване.  

• След като добавите устройството към профила си, трябва да свържете neoAir V2-M. 
Приложението ще изисква добавяне на зона ‘Add Zone’. Следвайте 

инструкциите в приложението като въведете име и когато започне 
отброяването, следвайте стъпките:  

От neoAir V2-M: 

• Със стрелката на ляво изберете  от менюто.........................................................  

• Натиснете  за 3 секунди..............................................................................................  

• Избран е SETUP, натиснете                 за вход в менюто.............................................. 

В горния десен ъгъл на екрана ще видите 01. 

                 Натиснете отметката веднъж .................................................................................  

Символ Мрежа ще примигва в горния ляв ъгъл на екрана...................................... 
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•  След успешно свързване, символът на екрана ще е 

постоянен,     

приложението ще потвърди свързването на зона.  

 

• Изберете   от менюто. 

Натиснете отметката за връзщане към началния екран. 
 

• Изберете ADD ANOTHER за добавяне на още зони или FINISH. 

Трябва да добавите neoHub към профила си само веднъж. 
За добавяне на още устройства изберете  + в приложението и  ‘Add Thermostat’. 

 

NeoAir и MESH-мрежа 

neoAir V2-M не предава сигнала от един термостат на друг. За да разширите обхвата на 
безжичната мрежа трябда да добавите устройства neoPlug* или Heatmiser Boost към 

системата.  

neoAir V2-M комуникира и с жични устройства  neoStat с възможност за комуникация в 

MESH мрежа. 

* neoPlug е съвместим ретранслатор  за  neoAir V2-M, при употреба с  
устройствата neoHub, UH8-RF, RF-Switch или RF-Switch 16A. 

neoPlug не е съвместим ретранслатор за neoAir V2-M, когато се 
използва с neoHub Mini HW или neoHub Mini OT. 

  



& Режим 1 и 3 – Термостат/ 
Термостат и Топла вода  
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Описание на екрана 
1. Mesh мрежа – Показан при връзка с neoHub, neoHub Mini HW/OT 

2. Ден – Показва деня от седмицата. 

3. Защита от замръзване – показан, когато режимът е активен. 

4. Символ Пламък – Показан при подаден сигнал за отопление. 

5. Ваканция –  Показан по време на режим Ваканция. 

6. Темп. на пода –  Показан, при достигната максимална температура на пода . 

7. Floor/Room Temp - Показва кой сензор е активен. 

8. Set - Показан по време на програмиране и настройки на температурата . 

9. Програма –  По време на програмиране на 6 

програми и показва редактирания интервал . 

10. Програма –  По време на програмиране на 4 програми и показва  

редактирания интервал . 

11. Главно меню –  Показва избраната опция. 

12. Катинар –  Показан, когато термостатът е заключен . 

13. Батерия –  Показан, когато е необходима смяна на батериите . 

14. Температура – Показва измерената температура. 

15. Статус – Показва работата на контролирания изход. 

16.      Температурна скала –  Градусите по Целзий или Фаренхайт  

17. Hold Left – Показан при временно запазена температура и оставащо време.  

18. Time/Day/Month/Year - Показан при настройки на дата , час и период на ваканция.  
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Настройка на дата и час  

За да настроите часовника следвайте стъпките. 

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете   от менюто........................................ 

• Натиснете и задръжте отметката за да изкючите екрана. . ...... ...... ...... ...... ...... ....  

• Със стрелка Надясно изберете CLOCK ....................................................................  

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу изберете годината..............................................  

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..  

• Повторете стъпките за да настроите Месец, Ден и Час................................ 

• Натиснете отметката за да потвърдите направените настройки. ..................... 

• Със стрелката Надолу изберете   в менюто .............................................. 

• Натиснете отметката за да включите екрана.........................................................  

Ден 

Час 

  



... 

 Настройка на температурата 

neoAir V2-M предлага следните възможности за програмиране:  

• Делнични/ Почивни дни (Пон-Пет/Съб-Нед) 
• 7 дни (различна програма за всеки ден) 
• 24 часа (еднаква програма за всички дни) 

• Непрограмируем (Ръчно увеличаване/ намаляване на температурата) 

Следвайте инструкциите за програмиране на neoAir. Когато използвате  neoAir 
свързан с neoHub, програмирането се извършва от приложението neoApp. 

neoAir разполага с предварително зададена програма. Тя представлява 
зададена температура, която се поддържа за определено време.  

За интервали, които не желаете да изпозлвате настройте час  --:--  

Настройките по подразбиране са следните:  

07:00 - 21°C (Wake) 09:00 - 16°C (Leave) 16:00 - 21°C (Return) 22:00 - 16°C (Sleep) 

• Използвайте стрелките Ляво/ Дясно и изберете EDIT .................................... 

• Натиснете отметката за да потвтрдите.............................................................................  

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете ден или период (избраното ще мига)..  

•  Натиснете отметката за да потвърдите ............................................................................  

• На екрана ще мига WAKE и ще показва текущите настройки. 

• Натиснете отметката за настройки на интервал WAKE.......................................................  
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• Със стрелките Нагоре/ Надолу настройте часа........................................ 

• Натиснете отметката за да потвърдите...................................................................  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу настройте минутите................................. 

• Натиснете отметката за да потвърдите................................................................  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу настройте температурата....................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....  

• Натиснете стрелка На дясно ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...  

• На екрана ще мига LEAVE и ще показва текущите настройки. 

• Натиснете отметката за настройки на интервал LEAVE............ ...... ...... ...... ...... ...... ......   

• Повторете стъпките за всички интервали. 

• За неизползваните настройте час --:--  

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете DONE и натиснете отметката..  

  



Управление на температурата 

• Със стрелките Нагоре/ Надолу променяте зададената температура..........  

• Ще видите индикатор SET и температурата. Използвайте стрелките за да 
промените заадената температура..................................................................... . 

• Натиснете отметката за да потвърдите.................................. .............................. 

 
 
 
 
 

Зададена темп.  

 
 
 

 
Новата температура ще е активна до следващата работна програма.  
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Запазване на темп.(Режим 01 само отопление) 

Тази функция позволява ръчна отмяна на работната програма и задаване на 
различна температура за определено време.  

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете HOLD ........................................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите.................................................................... 

• Със стрелките Нагоре/ Надолу задайте продължителност..................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите....................................................................  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу задайте температурата......................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите....................................................................  

На екрана ще видите индикатор  HOLD LEFT. 
Часовникът отброява продължителността, след което се връща към програмата.  

 

Hold Left индикатор 

Отброяване  

 
 

 
 За отмяна на функцията изберете HOLD, след което с отметката изберете CANCEL.  

  



 Запазване темп. (Режим 03 – Отопление и ТВ) 

Тази функция позволява ръчна отмяна на работната програма и задаване на 
различна температура за определено време.  

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете HOLD................................................ 

• Натиснете отметката за да потвърдите...................................................................  

• Избран е “Heating”, натиснете отметката за да потвърдите......................... 

• Със стрелките Нагоре/ Надолу задайте продължителност...................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите..................................................................  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу задайте температурата.......................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите...................................................................  

На екрана ще видите индикатор HOLD LEFT. 

Часовникът отброява продължителността, след което се връща към програмата.  
 

Hold Left индикатор  

 
    Отброяване 

 

За отмяна на функцията изберете HOLD и 
натиснете отметката. Избран е HEATING, 
натиснете отметката повторнo, избран е 
CANCEL, натиснете пак отметката.  
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Топла вода (Режим 03 Отопление и топла вода) 

 За по-дълго подгряване на топла вода следвайте стъпките. 

• Със стрелките Ляво/ Дясно изберете HOLD.................................................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите.......................................................................  

• Избран е “Heating”, със стрелките изберете  TIMER и натиснете 
отметката за да потвърдите..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу изберете период от време, напр. 02:00ч.  

• Натиснете отметката за да потвърдите............................................................ 

 

Hold Left индикатор 

Отброяване 

 
 
 
 

За отмяна на функцията изберете HOLD и натиснете отметката. Избран е 
HEATING, със стрелките Ляво/ Дясно изберете TIMER и натиснете отметката 
повторнo, избран е CANCEL, натиснете пак отметката.  
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Заключване на neoAir V2-M 
Термостатът neoAir има възможност за заключване на бутоните  

• Със стрелките изберете HOLD и задръжте отметката за 10 сек......... 

• На екрана ще видите 00:00 трябва да въведете 4 цифрен ПИН код. 

• Със стрелките Нагоре/ Надолу въведете първите две цифри................. 

• Натиснете отметката за да потвърдите..................................................................  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу въведете следващите две цифри......... 

•  Натиснете отметката за да потвърдите................................................................  

Термостатът ще се върне към началния  екран с активен индикатор Катинар....... 

Индикаторът Катинар е активен само при заключен термостат. 

 

Отключване на neoAir V2-M 

Натиснете отметката веднъж. На екрана ще видите 00:00 и трябва да въведете 4-
цифрения код, който зададохте. 

• Със стрелките въведете първите две цифри и потвърдете............... 

• Със стрелките въведете следващите две цифри и потвърдете.... ..... 

Термостатът ще е отключен и ще се върне към началния екран  
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Защита от замръзване/ Изчакване 

• Със стрелките изберете  от менюто..................................................................... 

• Натиснете отметката веднъж, индикаторът ще се появи на екрана...................... 
 

Активен режим 
против 
замръзване 

 
 
 
 
 
 
 
 

В този режим neoAir V2-M ще включи отоплението само, когато стайната температура е 
под темнпературата против замръзване, по подразбиране 12˚C.  

• Натиснете отметката веднъж за да изключите режима...........................................  

  



 Включване/ изключване 
 

Изключване на neoAir V2-M:  

• Със стрелката На ляво изберете              .................................................................................  

• Натиснете отметката за 3 секунди..........................................................................................  

Екранът ще покаже , екранът и контролния изход Отопление са изключени. 

За да включите neoAir V2-M, натиснете отметката еднократно........................... 

 

Изключен термостат Включен термостат 
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 Режим Ваканция 

В режим термостат тази функция намалява зададената температура в дома ви 

до температурата против замръзване. (вижте стр. 34). 

Термостатът ще поддържа тази температура по време на почивката ви и 
автоматично ще се върне към работната програма при вашето завръщане.  

В режим таймер контролираният изход е изключен за периода на 
ваканцията. Задайте дата и час за край на ваканцията както следва:  

• Със стрелките изберете HOLIDAY и натиснете отметката ................... 

• Със стрелките Нагоре/ Надолу изберете година .................................................  

• Натиснете отметката..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... .  

• Със стрелките Нагоре/ Надолу изберете месец ...................................................  

• Натиснете отметката..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .  

• Повторете стъпките за да въведете дата и час........................................................  

• Натиснете отметката за да потвърдите.......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....  

Бележка: Периодът на ваканция ще започне веднага и ще се върне към 

нормалната програма в конфигурираните дата и час.  

•  Със стрелките изберете HOLIDAY и натиснете отметката................................. 

• Ще е избран индикатор CANCEL, натиснете отметката за изход.... ...... ...... ...... ....   

  



 Допълнителни настройки по желание 

СЛЕДНИТЕ НАСТРОЙКИ НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И В ПОВЕЧЕТО 
СЛУЧАИ НЕ Е НЕОБХОДИМА ТЯХНАТА РЕДАКЦИЯ. 
Функция 01 – Свързване към neoHub: Използва се за свързване на neoAir V2-M към: 
neoHub / neoHub Mini HW / neoHub Mini OT 

Функция 02 -  Диференциал на включване: За увеличаване на температурата. По 
подразбиране е 1°C, което означава, че при зададена температура от 20°C, отоплението 
ще се включи при 19°C и ще се изключи при 20°C. Разлика от 2°C, отоплението ще се 
включи при 18°C и изкл. при 20°C. 

Функция 03 -  Защита от замръзване: Термостатът ще поддържа тази температура, 
когато е активен режим против замръзване. Диапазонът е 07 - 17°C. Фабрично е зададена 
12°C и е подходяща за повечето приложения. 

Функция 04 – Изходно забавяне: За да избегнете постоянно превключване може да 

зададете забавено включване между 00 до 15 минути. Фабрично е 00, без забавяне. 

Функция 05 – Ограничение на температура: Oграничава употребата на бутоните 
Нагоре/Надолу за настройка на температура. Ограничението е приложимо и при 
заключен термостат, което позволява ограничен контрол от трети лица на отоплението. 

Функция 06 – Избор на датчик: Може да изберете употребата на конкретен 
температурен датчик от термостата – само температура на въздуха, само температура на 
пода или двата едновременно. Когато са избрани и двата, подовия датчик ограничава 
температурата на пода и защитава от прегряване. 

Функция 07 – Ограничение за темп.на пода: Тази функция е достъпна при настройка 
03 във функция 6. Задайте лимит между 20-45°С (фабрично 28°С). Не изпозлвайте neoAir 
V2-M за контрол на електрическо подово отопление. 
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 Функция  08 – Оптимизиран старт: Оптимизираният старт забавя включване на 
отоплението до последния възможен момент за да се избегне ненужен разход на 
енергия и да осигури достигане на зададената температура в програмираното време. 
Термостатът използва скоростта на изменение в температурата за да изчисли за колко 
време температурата се покачва с 1°C (при скорост на изменение 20, термостатът 
изчислява, че отоплението трябва да работи 20 минути за да повиши температурата с 1°C) 
и съответно стартира отоплението. 

Функция  09 - Скорост на изменение: : Минутите необходими за 

увеличaване на температурата с 1° 

Функция 10, 11 – Не се използват в този модел. 

Функция 12 – Начин на програмиране: Избор между следните опции: 

Делнични/ Почивни дни  - 4 нива за дните от Понеделник до Петък. 
4 различни настройки за Събота и Неделя. 

7 Дни  - 4 различни настройки за всеки отделен ден. 

24 часа - Еднакви настройки за всеки ден от седмицата. 

Непрограмируем  – Ръчно управление на температурата. 

Функция 13 - Температурна скала: Избор между °C и °F.  

Функция P1 - Свързване: към устройства RF-Switch, RF-Switch 16 Amp. 

Функция P2 - Настройки за клемна шина UH8-RF: Задаване на зоните от въртящите 
превключватели на шината UH8-RF. 

Функция P3 - Защитен режим: Когато приемниците не получават сигнал от neoAir V2-M за 40 
минути ще активират изхода за 12 минути на всеки час. Това ще продължи до получаване на 
сигнал от neoAir V2-M. 

  



 Редакция на допълнителните настройки 
 

• Със стрелката На ляво изберете от менюто............................................................. 

• Задръжте отметката за 3 секунди...............................................................................................  

•  SETUP ще бъде избран, натиснете еднократно отметката..................................... 

Малката цифра в горния десен ъгъл на екрана е номер на функцията. 

Голяма цифра в средата е настройката, както е показано по-долу: 

 

Функция номер 

 

 
Настройка 

 
 
 

• Използвайте стрелки Нагоре/ Надолу за избор на функция................. 

• Със стрелките Наляво/ Надясно задайте настройки на функцията........... 

•  Натиснете отметката за да потвърдите.................................................. 
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 Допълнителни настройки - обобщение 
ФУНКЦИЯ  

P3 

P2 
P1 
01 

Вход    в 
менюто 

02 

 
 

03 
04 
05 
06 

 

 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 

 
13 

ОПИСАНИЕ 
Защитен режим 

Свързване с UH8-RF 
Свързване с RF-Switch 

Свързване с Hub 

 

Диференциал на вкл.  

 
 

Защита от замръзване 
Изходно забавяне 
Температурен лимит 
Избор на датчик  

 

 
Темп. лимит за пода 
Оптимизиран старт 
Скорост на изменение  
Не се изпозлва        Не 
се изпозлва       
Програмиране  

 

 
Температурна скала 

НАСТРОЙКИ  
00 = Забранен 
01 = Позволен (Фабрично) 
00 – 99 = Идентификатор на зона и вид          
Стартира  отброяване от 99 – 00 сек . 

Добавяне на зони към neoHub/neoHub Mini 

 
00.5 = 0.5˚C 
01 = 1.0°C (Фабр.) 
02 = 2.0°C 
03 = 3.0°C 
07° - 17°C (12°C = Фабрично) 
00 - 15 минути (00 = Фабрично) 
00° - 10°C (00 = Фабрично) 
00 = Вграден датчик (Фабр.) 
01 = Външен темп. датчик 
02 = Подов сензор 
03 = Вграден и подов 
20°C - 45°C (28°C = Фабрично) 
00 - 05 часа (00 = Фабрично) 
Минути за увеличаване с 1°C 

 

 
00 = Непрограмируем 
01 = Делнични/ Почивни (Фабр.) 
02 = 7 дни 
03 = 24 часа 
00 = °C, 01 = °F (00 = Фабрично) 
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 Повторно калибриране на термостата 

За повторно калибриране следвайте стъпките:. 

• Със стрелката На ляво изберете  в мнюто.................................................. 

• Задръжте отметката за 3 секудни........................................................................ 

• Задръжте отметката и стрелка Надолу за 10 секунди.............. ................ 

• На екрана ще се покаже температурата в момента. 

• Със стрелки Нагоре/ Надолу задайте новата температурна настройка... 

•  Натиснете отметката за потвърждение, екранът ще изгасне............ ...... 

• Със стрелка Надолу изберете символ   ................................................. 

•  Натиснете еднократно отметката за да включите термостата................. 

Термостатът ще се върне към началния екран и ще показва новата температура. 
 

Кодове за грешки  
В работни режими 1 и 3 термостатът показва следните кодове, при проблем с 
вградения или допълнителен температурен датчик.  

E0 = Повреда във вътрешния датчик . 

E2 = Не е свързан допълнителен датчик. 
Допълнителният датчик не е свързан правилно. 
Повреда в допълнителния датчик. 
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Фабрични настройки  

За възстановяване на фабричните настройки, следвайте стъпките ;  

• Със стрелка На ляво изберете  в менюто................................................................... 

• Задръжте отметката за 3 секунди ............................................................................................................. 

• SETUP ще бъде избран, задръжте отметката за 10 секунди...................................... 

• В долния ляв ъфъл на екрана ще видите 1, 2 или 3. Това е конфигурираният работен 
режим.  

Режим 1 = Термостатt Режим 2 = Таймер Режим = Термостат и таймер 
 

• Със стрелките изберете режим ................................................................................ 

• Натиснете отметката за да потвърдите.................................................................................  

neoAir V2-M ще се върне към началния екран за избрания работен режим. 
 

Бележка: Връщането на фабричните настройки отменя всички направени 

настройки на параметри и свързване. Те трябва да се въведат отново след 

възстановяване на фабричните настройки.  

  



Свързване на външен датчик  
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Външен темп. 
датчик 

   Вход  

Свързващи 
клеми 



Режим 2 – Таймер 

1 2 3 

 
 
 
 

 
4  

5  

 

 
  11 

  10 

 
  9 

  8 

  7 

 
 

6 
  



Описание на еркана 
 

1. Comms символ  –  Показан, когато е свързан към neoHub. 

2. Ден – Показва деня от седмицата. 

3. Ваканция –  Показан при активиран режим Ваканция. 

4. Set –  Показан по време на настройка . 

5. Program Indicator –  Показан по време на програмиране и 

информира кой интервал се редактира  

6. Главно меню – Показва избраната опция. 

7. Катинар –  Показан, когато екранът е заключен. 

8. Индикатор батерия – Показан, когато трябва да се сменят батериите. 

9. Статус – Показва работата на контролирания изход. 

10. Hold Left - Показан при временно запазване на настройки и 

оставащото време  

11. Time/Day/Month/Year - Показани при настройки на дата и час и 

период на ваканция.  
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Настройки на включване  

 За да програмирате работата на таймера  следвайте стъпките. 

• Със стрелките изберете EDIT и натиснете отметката ............................... 

• Със стрелките изберете ден или период от седмицата.......................... 

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .  

• На екрана ще мига 1 и ще е показан час на ВКЛ. за тази програма................ 

• Натиснете отметката........................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .  

• Със стрелките въведете ЧАС за ВКЛ. И натиснете отметката.................. 

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....  

• Със стрелките въведете МИНУТИ за ВКЛ. И натиснете отметката......... 

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....  

• Показан е час за ИЗКЛ. със стрелките въведете ЧАС за ИЗКЛ............. 

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .  

• Сега мигат минутите, със стрелките въведете МИНУТИТЕ за ИЗКЛ ......... 

• Натиснете отметката за да потвърдите... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. 

• Натиснете стрелката На дясно ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .  

• На екрана ще мига 2 и ще е показан часа на включване за тази програма. 

• Натиснете отметката за да въведете часа и повторете стъпките........... ...  

 За неизползвани интервали въведете час  --:-- 
• За да потвърдите настройките изберете DONE и натиснете отметката

  



Временно запазване на настройките  

За да запазите настройката на работния статус временно, следвайте стъпките. 

• Със стрелките въведете временна продължителност, напр. 02:00 ч......... 

•  Натиснете отметката за да потвърдите................................................. ...... 

На еркана ще видите индикатор HOLD LEFT и оставащото време . 

 

HOLD LEFT Индикатор 

Отброяване  

 
 
 
 
 

• За да отмените настройките натиснете стрелката Надолу веднъж............ 

• CANCEL  е избран, натиснете отметката за отмяна.......................................... 
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Допълнителни настройки по желание  

Функция 01 – Свързване с  neoHub: За свързване на таймера към neoHub 

Функция 02 – Програмиране: Възможност за избор между 3 начина на 
програмиране: 

Делнични/ Почивни дни - 4 интервала от понеделник до петък. 
4 различни интервала за събота и неделя. 

7 дни -  4 различни настройки за всеки отделен ден 

24 часа  - Еднакви настройки за всеки ден от седмицата. 

Функция P1 - Свързване: към RF-Switch. 

Функция P2 – Идентификатор на клемна шина UH8-RF: Задаване на зоните от 
въртящите превключватели на шината UH8-RF. 

Функция P3 – Защитен режим: Когато приемниците RF-Switch  или UH8-RF не 
получават сигнал от таймера за 40 минути, ще активират изхода за 12 минути на всеки 
час. Това ще продължи до получаване на сигнал от таймера. 

  



Допълнителни настройки-обобщение 

ФУНКЦИЯ  ОПИСАНИЕ НАСТРОЙКИ  

P3 
 

P2 

P1 

01 

Вход в 
менюто 

 
02 

Защитен режим 

 
Свързване UH8-RF 

RF-Switch         

Свързване с Hub 

 

 
Програмиране 

00 = Забранено  

01 = Позволено (Фабрично) 

00 – 99 = Идентификатор на зона       

Стартира отброяване 99 – 00 seconds.          

За добавяне на зони към neoHub 

 

 
01 = Пон-Пет/ Съб-Нед (Фабр.) 

02 = 7 дни 

03 = 24 часа 
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Желаете още информация или съдействие ? 

Обадете ни се на телефон: +359 878 623 766 

Може да се запознаете с цялата гама от нашия сайт: 
www.daricclima.bg 
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