
Chcete získat více informací?
Kontaktujte náš tým podpory na e-mailu: info@logitron.cz

Přidání lokality

Po registraci vyberte možnost přidání lokality
a postupujte podle pokynů.

Své mobilní zařízení připojte na stejnou síť wifi jako zařízení 
neoHub. Stáhněte si BEZPATNOU aplikaci Heatmiser neoApp 
z obchodu Apple App Store, Google Play Store, Amazon App 
Store nebo Windows Phone App Store a zaregistrujte si účet.

Stažení aplikace

Připojte napájení k zařízení neoHub.

Propojte zařízení neoHub s routerem prostřednictvím 
dodaného kabelu sítě Ethernet – router přiřadí zařízení 
neoHub IP adresu.

Připojení napájeníNastavení zařízení neoHub

Zařízení neoHub je navrženo k rychlému a snadnému 
nastavení.

Jednoduše postupujte podle pořadí rychlého zahájení 
nastavení a brzy budete mít celkovou kontrolu nad 
Vaším systémem domovního vytápění.

•  Aktivní širokopásmové připojení.
•  Napájení 230 V (adaptér je součástí dodávky).
•  Širokopásmový router s funkcí DHCP.
•  Mobilní zařízení s operačním systémem iOS,       
   Android nebo Windows.

Systémové požadavky

Příkladový router
Ethernetový port

Zařízení neoHub
Napájení        Ethernetový port
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Připojení k zařízení neoHub
Stiskněte tlačítko připojení na zařízení neoHub, 
abyste ke svému účtu přidali lokalitu.

Pojmenování zařízení neoHub Přidání zóny Přiřazení názvu zóny

Spárování termostatu neoStat Spárování termostatu neoStat Přidání další zóny Dokončení nastavení

Po úspěšném připojení přidejte titul pro novou
lokalitu (např. domov) a zkonfigurujte časové pásmo
pro systém.

Dalším krokem je propojit termostaty neoStat se zařízením 
neoHub.
V aplikaci neoApp vyberte možnost Add Zone (Přidat zónu).

Nyní byste měli pro tuto novou zónu zadat název 
a následně stisknout tlačítko  Add Zone (Přidat zónu).

Na termostatu neoStat použijte tlačítko šipka doleva/
doprava k výběru možnosti SETUP a stiskněte tlačítko 
zaškrtnutí ...............................................................
Na obrazovce se zobrazí funkce 01.

Stiskem tlačítka zaškrtnutí spárujete termostat neoStat se 
zařízením neoHub .....................................................................
Na displeji se zobrazí blikající symbol UZAVŘENÉ SÍTĚ.
Když se termostat neoStat úspěšně připojí k zařízení
neoHub, symbol UZAVŘENÉ SÍTĚ bude trvale zobrazený.

Po dokončení stiskněte tlačítko Next (Další) a opakujte 
tyto kroky pro další zóny na síti.

Po přidání všech zón stiskněte v aplikaci tlačítko 
Finish (Dokončit), čímž nastavení dokončíte.
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