
Manual utilizare TERMOSTAT HY09 WIFI  

  
Specificatie produs:  

Alimentare: receptor 230 V 50/60 Hz  Termostat 4 baterii AAA sau alimentator  cu USB(neinclus in  

pachet)                                                           Interval temperatura:0-40 C  

Precizie :+ 0,5 C        Conditi lucru: normale  

Senzor: NTC(10k) 1%    Program:saptamanal  

Capacitate releu: 5A 250 v    Iesire:contact releu  

Temperatura lucru:0-90 C    Instalare: pe perete sau pe suport  

Interval ajustare temp:5-35 C   Dimensiuni:86x86x27 mm  

ATENTIE  

Pentru functionarea in bune conditii a termostatului recomandam alimentarea printr-un alimentator de 

5V .  

ATENTIE: Daca utilizati cu incarcator USB scoateti bateriile.  

Pentru economisire energie receiverul comunica cu termostatul la fiecare 20 min. Aceasta setare poate 

fi micsorata dar alimentarea trebuie sa fie pe USB.  

Cu termostatul oprit se tine apasat              pentru 3-5 secunde se apasa           pana la B5 si se schimba 

intervalul din UP/DOWN.  

  

Nr  Simbol  Descriere  

A  
 

Pornit/oprit:Apasati scurt pentru pornire/oprire  

B  
 

1.  Apasati scurt pentru a comuta intre mod manual si automat  

  2.  Porniti termostatul si apaati lung         pentru 3-5 secunde 

pentru a intra in mod programare  

  3.  Opriti termostatul. Apasati lung       pentru 3-5 secunde 

pentru a intra in setari avansate.  

C  
 

1.  Buton confirmare . Folositi cu butonul           

  2.  Apasati scurt pentru setare timp  

  3.  Deschideti termostatul , apasati pentru 3-5 secunde pentru a 

intra in setare mod vacanta.  

D  
 

1.  Buton descrestere  

  2.  Apasati lung pentru blocare/deblocare  

E  
 

1.  Buton crestere  

  2.  Apasati lung pentru interogare senzor extern  

       

  

Instructiuni de operare  

Mod  Descriere  

Automat      Apasati scurt            pentru a comuta intre mod manual si mod automat.   

 Cu termostatul deblocat, setati temperatura prin apasare                   . Comparand 

temperatura detectata de senor cu temperatura setata , atunci cand temperatura 

detectata este mai mica decat temperatura setata de va inchide releul de inchidere 

(pe display va apare         ) iar atunci cand temperatura detectata este mai mare 

decat temperatura setata se inchide releul de racire (            va dispare)  

Mod  

vacanta  
Apasati lung           pentru a intra in mod vacanta. Alegeti simbolul    (va clipi 

atunci cand alegeti) ; schimbati OFF in ON prin apasare                   apasati        

pentru confirmare lucru in mod vacanta.Apasati                pentru a seta nr de zile de 

vacanta cu                    . Setati de la 1 la 30 zile(numaratoare inversa de la inceputul 

vacantei, dupa intoarcere din vacanta va trece in mod automat). De exemplu pentru 

setare 15 zile dupa de apasati           apasati apoi                   pentru ajustare 

temperatura si apoi apasati             pentru confirmare. Daca aveti nevoie de 

modificare manuala parametri vacanta apasati din nou lung butonul pentru reintrare 

in setati vacanta.   

Mod 

temporar 

manual  

In mod automat si cu termostatul deblocat, apasati                    pentru setare si 

ajustare temperatura Pentru intoarcere in mod manual/automat apasati scurt                

Pentru comutare . Cand va aparea urmatoarea perioada de comutare termostaul va 

trece automat in mod automat.  

 Aceste setari se pot face direct din telefon/tableta dupa conectare termostat la reteau WIFI.  

Setare timp  

Apasati scurt           si alegeti pentru setare 

timp: minut,ora , zi saptamana  

Minutele incep sa clipeasca ajustati cu                                

Apasati             pentru confirmare si intrare 

in setare ora  

Orele incep sa clipeasca, ajustati cu                  

  

Apasasti         pentru confirmare, zile incep 

sa clipeasca apasati                    pentru setare 

si apoi            pentru confirmare. Dupa 3 sec 

se revine la ecranul principal.  

Blocare copii  Apasati              lung pentru blocare ecran 

apoi apasati lung             pentru deblocare.  
  

OPTIUNI AVANSATE  

Cu termostatul oprit apasati lung             pentru setari avansate  

De la A1 la AD , apasati scurt             pentru a alege o optiune , ajustati datele prin                     , apoi 

apasati              pentru urmatoarea optiune. La 5 secunde de inactivitate se va parasi setarea automat.  

Nr  Optiune  Setari date  Setare fabrica  

  

  

  

  

  



A1  Calibrare temperatura fabrica  -9 + 9 C  Afisare temperatura  

masurare,                   

pentru ajustare . 0,5  

C precizie de 

calibrare    

A2  Diferential temperatura  0,5 – 5 C  1 C  

A3  Diferential temperatura senzor extern  1-9 C  2 C  

A4  Setare blocare copii  0: semiblocat 1:  

blocat  

0  

A5  Val limita temperatura maxima pentru 

senzorul extern  

1: 35-70 C  

2: sub 35 C arata 【-

】, protectia la 

temperatura a fost 

inlaturata  

45 C  

A6  Valoare limita pentru temperatura 

minima senzor extern(protectie 

antiinghet)   

1:1-10 C  

2:peste 10 C pe ecran 

apare 【--】 

protectie temperatura 

joasa anulata  

5 C  

A7  Setare limita temperatura minima  1-10 C  5 C  

A8  Setare limita temperatura maxima  20-90  35 C  

A9  Curatare  0: fara curatare  

1: cu  

curatare(supapa este 

inchisa pentru mai 

mult de 100 ore, se va 

deschide automat 

pentru 3 minute)   

0: fara curatare  

AA  Functie memorie la pornire  0: cu funtie memorie  

1: fara functie 

memorie  

0: cu functie 

memorie  

AB  Programare saptamanala  0: 5+2 

1: 6+1  

2:7  

0:5+2  

AC  Resetare la setari fabrica  Ao    

  

Mod programare  

Programarea celor 6 intervale orare  

Cu termostatul pornit, apasati lung          si intrati in setare prima perioada (ora); apasati                     

pentru ajustare valoare; apasati scurt             pentru setare minute, apasati                      pentru ajustare;  

apoi apasati scurt            pentru setare temperatura , apasati                     pentru ajustare ; apasati apoi 

scurt            pentru setare a doua perioada etc.  

NOTA: Aceste operatiuni le puteti efectua mult mai simplu  de pe telefon /tableta dupa ce termostatul 

a fost inregistrat in reteaua WIFI.      

Perioada  Timp  Temperatua implicita  

1  06:00—08:00  20℃  

2  08:00—11:30  15℃  

3  11：30—13:30  15℃  

4  13:30—17:00  17℃  

5  17:00—22:00  15℃  

6  22:00—06：00  15℃  

  

Setare programare saptamanala : cu termostatul oprit apasati lung “SET” pentru intrare in setari 

avansate , apoi apasati scurt “SET” pana ajungeti in setari avansate “AB”. Acolo puteti alege 5+2, 6+1, 

7. Implicit este 5+2. Aceste setari se pot face si direct din telefon.  

Conectare la reteaua WIFI  

1. Scanati codul QR de pe cutie sau cautati aplicatia “Smart RM” pe APP STORE sau Google 

Play.Instalati aplicatia  

2. Daca nu aveti cont apasati SIGN UP si inregistrati-va contul(cu email).Veti primi un cod de 

verificare Setati parola intre 6-20 caractere(cifre si litere).  

3. Adaugati familie, camera ,locatie  

4. Alegeti una din cele 2 metode de conectare  

a. Imperechere pe eceiver. Conectati receiverul si termostatul, apasati lung butonul PUSH 

al receiverului . Atunci cand ledul WIFI al receiverului este albastru si clipeste 

inseamna ca este in mod EZ. Apasati + dreapta sus ecran , alegeti Thermostat la tip 

device. Selectati reteaua wireless si introduceti parola routerului si confirmare. Aceasta 

operatiune dureaza de obicei 30-90 sec. Acesta este modul Ez care asigura conexiune 

rapida intre aplicatie si termostat. Pe termostat trebuie sa para simbolul . Daca simbolul 

nu apare inchideti termostatul si porniti-l din nou. 

b. De pe telefon intrati in Advanced Settings(parola 123456) pentru setare 

histerezis(implicit este + 1 C) si ALTE setaRi avansate. 

ATENTIE !!!  

Pe telefon este obligatorie activarea locatiei in caz contrar nu vi se va permite sa 

introduceti parola.  

Termostatul nu este compatibil cu router 5G.  

Parola pentru Advanced setting este 123456   
  

Conectare centrala  



  
Bornele L,N se leaga la faza si nul iar firul de la centrala se conecteaza la bornele NO si COM.  

Atentie: Simbolurile conexiunilor sunt inscriptionate si pe placa de baza.  

PRECAUTIUNI  

1. Programul a fost conceput special ca termostatul sa nu arate fluctuatii mari, de aceea este normal ca 

termostatul sa nu arate imediat o schimbare brusca de temperatura.  

2. Termostatul trebuie instalat la o inaltime de 1,5 m fata de podea  

3. Va rugam sa aveti grija ca termostatul sa nu fie instalat in colturi, langa usi sau ferestre  sau in zone 

neincalzite pe un perete exterior. Evitati amplasarea langa curenti de aer cald, tevi incalzite.  

4. Daca aveti intrebari referitoare la instalare va rugam sa contactati vanzatorul.  

5. Pentru demontarea transmitatorului si emitatorului vor fi folositi tehnicieni autorizati. Atunci cand legati 

cablul de alimentare aveti grija ca acesta sa fie izolat.  

6. Termostatul este nereparabil. Va rugam sa nu deschideti panoul cu componente.  

Inainte de instalare asigurati-va ca echipmentul este deconectat de la retea de energie electrica. Tensiune maxima 

240 V  

  


