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Termostat HY02TP-Wifi 

Termostat de priză cu afișaj digital pentru controlul încălzitoarelor electrice (panou cu infraroșu, 

încălzitor cu infraroșu, convector electric) cu control prin Wi-Fi. 

 
Detalii technice: 
Display:     Ecran digital LCD necolorat 
Tipul de alimentare:                        230 V 50 Hz 
Capacitatea de încărcare a releului:  16A 3600W 
Valoarea reglabilă a ecranului::   crește/ scade cu +/- 0,5°C 
Tip senzor:   podea și aer, senzor NTC inclus - reglabil pentru a funcționa doar cu podea, doar cu 

aer sau cu ambii senzori 
Interval de setare a temperaturii:  1°C-70 ֯ C setare din fabrică:  5°C-35 ֯ C 
Valoarea reglabilă a afișajului:   crește/ scade cu +/- 0,5°C 

  Programare de funcționare:   setată pentru o săptămână pe ciclu 
Dimensiunile aparatului (mm):   140x67x40mm  

   

 
Cerințe de siguranță: 
Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță va anula garanția produsului. Producătorul își declină orice răspundere 

pentru orice daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului. 

Țineți controlerul departe de copii! 

Nu utilizați controlerul în zone expuse direct la apă sau umiditate! 

Numai pentru utilizare în interior! 

Nu expuneți produsul în mod continuu la lumina directă și puternică a soarelui. 

Capacitatea maximă de încărcare a controlerului este de 16A/3680W, 230 V. Pentru sarcini mai mari de 10 amperi, 

trebuie instalat un releu magnetic. 

 Este normal ca afișajul să nu afișeze imediat modificările de temperatură 

Instalare la o înălțime de 1,5 m deasupra solului. 

La instalare, aveți grijă să nu plasați unitatea în conductele de aer rece/cald, pe pereții exteriori, în spatele ușilor etc. 

Produsul trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică numai în conformitate cu reglementările privind 

deșeurile electronice, eliminarea și reciclarea acestora. 

În cazul în care descoperiți o defecțiune la aparat, vă rugăm să solicitați asistența specialiștilor noștri, deoarece 

repararea sau demontarea aparatului de către dumneavoastră este interzisă și periculoasă 
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Gestionarea butoanele de pe termostat 
 

Simbolul Semnificație 

 

în acest mod, utilizați tastele săgeată pentru a seta temperatura dorită 

  

Mod manual de tranziție în fusul orar dat în programare, atunci când se 
suprascrie un ciclu de programare 
În mod automat, apăsați una dintre săgețile sus sau jos pentru a modifica 
temperatura din perioada de programare curentă, iar când ajungeți la 
următoarea fază de programare, se va reveni la valoarea temperaturii 
salvate în modul automat 

 

Mod vacanță: numărul de zile de plecare și setarea temperaturii în modul 
numărătoare inversă 

 

Pictograma de încălzire, dacă nu este aprinsă, încălzirea s-a oprit 

 

Ora 

 

Conexiune Wifi, dacă clipește , modul de căutare a conexiunii 

 

Starea Wifi: nu este conectat la niciun dispozitiv 

 

Pictograma Cloud: dacă clipește, introduceți termostatul la aplicația în 
modul AP 

 

Funcția de blocare. Dacă este aprins, înseamnă că este pornit. 

 

Butonul Pornire/Oprire 
 

 

Apăsare scurtă: pentru a comuta la modul manual sau automat 
În modul pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3-5 
secunde pentru a intra în setările de programare 
În modul Oprit, apăsați și mențineți apăsat SET timp de 3-5 secunde pentru 
a introduce setările din fabrică 

 

Butonul Ok (confirmare), apăsați pentru a salva setările dorite 
Când este pornit, apăsați scurt pentru a seta ora 
Când este pornit, apăsați și mențineți apăsat timp de cel puțin 3-5 secunde. 
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pentru a activa modul de vacanță:- comutați pe ON cu ajutorul tastelor 
săgeată, apoi apăsați OK, introduceți numărul de zile de absență, apăsați 
OK, setați temperatura dorită și apăsați OK pentru a salva. Apăsați și 
mențineți apăsată tasta OK pentru a trece la OFF și eliberați imediat modul 
de vacanță 

+  

Țineți apăsat pentru a vă conecta la Wifi până când pictograma clipește  

  

 

Săgeată sus: crește valoarea temperaturii sau valoarea de setare dorită 

 

Săgeată  jos: Valoarea temperaturii sau scăderea valorii de setare dorite 
Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa blocarea, apoi apăsați și 
mențineți apăsat din nou pentru a elibera blocarea. 

 

Instrucțiuni operaționale 

Mod Descriere 

Mod Manual/ 
Mod 
Automat 

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a seta modul automat sau manual 
În mod manual, când aparatul este deblocat, utilizați tastele săgeată pentru a seta 
temperatura dorită. Dacă temperatura camerei este mai mică decât valoarea setată, 

pe afișaj apare următoarea pictogramă . Atunci când valoarea setată este mai mică 
decât temperatura curentă, această pictogramă dispare. 

Nyaralás mód Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a intra în modul de vacanță. Indicatorul 

OFF (oprit) va începe să clipească, schimbați la ON apăsând butonul  veți intra 

apoi în modul vacanță și va apărea pictograma  cu butoanele săgeată pentru a 
introduce numărul de zile de absență. După ce ați introdus numărul de zile, apăsați 

butonul  și setați valoarea dorită a temperaturii, apoi apăsați butonul   
 

Setarea timpului 

Apăsați scurt   selectați ora pe care doriți să o 
setați: minute, ore, săptămâni, formatul orei 
selectate va clipi 

Minutele vor începe să clipească, utilizați tastele 
săgeată pentru a seta valoarea dorită, apoi apăsați 

 pentru a finaliza, apoi intrați în setarea 
ceasului 

Ceasul clipește, utilizați tastele săgeată pentru a seta 
datele 

Apăsați  pentru a confirma, apoi intrați în 
setările săptămânii, săptămâna va clipi, utilizați 
tastele săgeată pentru a seta valoarea dorită, 

apoi apăsați  pentru a confirma, ecranul se va 
aprinde timp de 3 secunde, apoi reveniți la 
meniul principal 

Blocarea Țineți apăsat timp de 5 secunde butonul pentru a 
bloca ecranul, apoi repetați pentru a-l debloca 
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Modificați setările din fabrică 

În modul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a accesa meniul de valori implicite 

din fabrică. Din meniul A1, apăsați butonul  pentru a trece la următoarea setare, utilizați tastele 

săgeată pentru a introduce valoarea dorită, apoi apăsați butonul  pentru a trece la următoarea 

setare. Când setarea este finalizată, ecranul se întunecă și valorile sunt salvate. 

 

Meniu Opțiuni de Setare Interval de setare Valoarea de 
setare din fabrică 

A1 Calibrarea temperaturii măsurate -9°C-+9°C 0,5°C  

A2 Controlul temperaturii - Comutarea 
diferită a sondei de aer încorporată 
(stabilește temperatura mai mică sau mai 
mare cu o abatere de 1°C) 

0,5°C-5°C 1°C 

A3 Setarea blocarea 0: pe jumătate închis - fără 
blocare 
1: complet blocat 

0 

A4 Setarea modului anti-îngheți 1. 1°C-10°C 
2.  peste 10°C - - arată 

linia, protecția la 
îngheț este 
dezactivată 

5°C 

A5 Setarea celei mai scăzute temperaturi 1°C-10°C 5°C 

A6 Cea mai mare temperatură reglabilă 20°C-70°C 35°C 

A7 Notarea în stare  de pornit/oprit în caz de 
pană de curent 

0: rămâne în aceeași stare ca 
înainte de întreruperea 
alimentării 
1: rămâne în stare oprită după 
o întrerupere a alimentării cu 
energie electrică 
2: după o întrerupere a 
alimentării, unitatea rămâne în 
stare de funcționare 

0 

A8 Selectarea ciclului de programare 
săptămânală 

0: 5 + 2 zile 
1: 6+ 1 zile 
2: 7 zile 

0: 5+ 2 

A9 Detectarea deschiderii ferestrelor 1:- - această funcție este 
închisă 
utilizați săgeata în sus pentru a 
regla între 10°C și 20°C 
2: 10°C-20°C cu valoarea 
stabilită 

- -  
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AA Timpul modului de deschidere a ferestrei 5- 40 minute 20  minute 

AD Resetare valorile din fabrică Cănd apare Ao pe ecran, 
apăsați OK 

 

 

 

Mod automat - Programare setată pentru șase perioade pe zi 

Porniți aparatul și apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de cel puțin 3-5 secunde pentru a intra 

în programare. Apoi introduceți prima perioadă, utilizați tastele săgeată pentru a seta ora exactă la 

care ar trebui să înceapă perioada dorită, puteți salva valoarea apăsând scurt butonul  După ce 

setați ora, introduceți setarea temperaturii, apăsați butonul sus-jos pentru a salva valoarea dorită, câte 

grade ar trebui să fie în perioada dată, apoi apăsați butonul  pentru a introduce următoarea 

perioadă, puteți seta valorile pentru toate cele șase perioade cu același proces. 

Este recomandabil să scrieți din timp orele în avans, câte grade doriți și apoi doar să treceți prin ele, 

pentru că veți ieși rapid din meniul termostatului și apoi va trebui să începeți din nou setarea. 

 

Valori de programare din fabrică, ore 

Setarea implicită din fabrică: 5 zile lucrătoare + 2 zile de weekend. Acest lucru poate fi 

modificat în setările din fabrică la 6+1 zile sau 7 zile pentru perioade de 6 zile.  

 

Perioada Ora Valoarea temperaturii setată din fabrică 

1. Dimineața, trezirea 06:00-08:00 20 °C 

2.  plecarea de acasă 08:00-11:30 15° C 

3. întoarcerea acasă pentru 
prânz 

11:30-13:30 15° C 

4. Plecarea din nou de acasă 13:30-17:00 15° C 

5. Întoarcerea acasă după-
amiaza, ora de culcare 

17:00-22:00 15° C 

6. Perioada de somn 22:00-06:00 15° C 
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DESCĂRCAȚI APLICAȚIA WIFI, ÎNREGISTRAȚI-VĂ, ASOCIAȚI-O CU 

TERMOSTATUL 

 

Înainte de a introduce parola WIFI, asigurați-vă că numele de utilizator WIFI corespunde rețelei pe care o 

utilizați și la care este conectat telefonul mobil. Apoi introduceți corect parola WIFI și apăsați "confirm". 

Routerul WIFI trebuie să funcționeze în banda de 2,4 GHz, nu va funcționa în banda de 5 GHz.  

1.  Descărcați aplicația  

Scanați codul QR și descărcați aplicația. Sau utilizatorii de Android de pe Google Play tastează "Smart RM" , 

utilizatorii de Iphone de pe App Store și descarcă aplicația. 

 

 

 

2. PASUL 2 - Creați un cont de utilizator 

Atingeți Registrul. 

Veți vedea apoi politica de confidențialitate a aplicației, pentru a trece la pasul următor, atingeți "Agree".  

Pentru a vă înregistra, introduceți un număr de telefon mobil sau un cont de e-mail valabil, apoi selectați 

regiunea în care vă aflați (Romania) și apăsați "continuă". 

Veți primi apoi un cod de autentificare din 6 cifre prin e-mail sau SMS. 

După ce ați introdus codul, introduceți parola pentru contul dvs., care trebuie să aibă între 6 și 20 de 

caractere, inclusiv un număr. Apoi apăsați "Done". 
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3. PASUL 3 - Creați un grup de familie 

Vă rugăm să introduceți un nume pentru familie, de exemplu, familia Smith sau Home..etc. 

Selectați locațiile sau adăugați locații suplimentare. 

Setați locația pe hartă. 

 

 



Termostat HY02TP-Wifi   
 

9 
 

 

4. PASUL 4 - CONECTARE WI-FI, ÎMPERECHERE DISPOZITIV 

 

Porniți aparatul și apăsați simultan butonul  și  până când semnalul  începe să clipească. 

Apăsați "Add Device" sau "+" în colțul din dreapta sus și selectați tipul de dispozitiv, care în acest caz este 

"Thermostat". Apăsați "Confirm indicator icon rapidly blink" și apoi introduceți parola pentru rețeaua WI-FI. 

Verificați dacă vedeți rețeaua pe care doriți să o utilizați. Apoi apăsați "confirm". 
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Dacă se afișează "Device Added" (Dispozitiv adăugat) și dacă împerecherea a fost realizată cu succes, 

selectați locația pentru care doriți să îl utilizați din lista de locații și apăsați "Completed" . 

5. PASUL- Dacă împerecherea nu reușește 

Dacă nu ați reușit să vă conectați în acest mod, treceți la modul AP pe telefon apăsând "+" în colțul din 

dreapta sus și apăsând "AP MODE". Apoi, pe dispozitiv, apăsați simultan SET și OK  pentru a face să clipească 

următoarea pictogramă  Apăsați "Confirm indicator icon rapidly blink", apoi introduceți parola Wifi. 

Apoi, accesați "Go connect" și selectați conexiunea Smartlife-XXXX. Întoarceți-vă la aplicație și apăsați 

"Connect now" și veți fi conectat la aplicație. 

 

 

6. PASUL 6 - INTERFAȚA ÎN APLICAȚIE CU TERMOSTATUL 
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 : Pornirea/Oprirea dispozitivului 

: manual, auto sau alegerea modul de vacantă 

: Blocarea aparatului 

: Selectarea ciclul de programare, modificarea setările din fabrică, selectarea modul senzor 

 

Detalierea valorilor din fabric se poate citi mai sus în descrierea Modificarea valorilor din fabrică. 
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Îl puteți modifica în acest meniu: 

- numele dispozitivului 

- împerecherea dispozitivului cu o anumită cameră 

- verificarea starea rețelei 

- partajarea un dispozitiv cu alți membri înregistrați ai familiei prin introducerea unui număr de telefon sau a unui 

cont de e-mail 

- crearea unui grup - în cazul în care anumite dispozitive trebuie să funcționeze în același timp și în aceleași 

condiții 

- Informații despre dispozitiv: ID-ul virtual, adresa IP, adresa Mac, fusul orar al dispozitivului 

- Scoaterea dispozitivul din aplicație 

- Terți susținuți: amazon alexa/google assistant/IFTTT 

 

Family management 

- disponibil de pe pagina principală a aplicației atunci când imaginea Welcome home apare în colțul din stânga 

sus 

- introduceți numele de familie 

- câte camere are familia 

- locația familiei 

- dispozitive partajate 

- adăugați membri ai familiei 

Meniu Smart 

- setarea de automatizare - de exemplu, termostatul va porni automat când vă întoarceți acasă 
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- să stabilească condițiile de desfășurare a sarcinii 

 

 

 

 

 

 


