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A vezeték nélküli termosztát elhelyezése

Video megtekinthető:

http://netatmo.com/video2
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Figyelmeztetés

Figyelmeztetés !
• Figyelmesen tanulmányozza ezt a tájékoztatót a telepítés kezdésekor
• Csak a szabványossági normák betartásával végezheti a telepítést
• A művelet elkezdése előtt szüneteltesse a hálózati tápellátást
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A doboz tartalma

Termosztát

Rögzítő lap

(Ragasztó)* Biztosíték

(Mobil tartó)*

Színes keretszalagok

3 AAA elem

érzékelő

(Kazán adapter)*

(Burkoló lap)*

Hálózati adapter

4 csavar
4 tipli

1 USB kábel

*
nem használatos
ebben a telepítésben
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Áttekintés

Nyissa ki a kazán ajtaját, ha szükséges
használja a kezelési utasítást
Keresse meg a korábbi érzékelőt.
Azonosítsa be a korábbi relé
csatlakoztatásánál használt
vezetékeket.

P/N

LS / LR
or

or

TA

L/N

COM / NO

or

Készítsen egy képet a vezetékelésről.
Megjegyzés: egyes termosztátok,
különbözőképpen, az ábrától eltérően
vannak csatlakoztatva (pl.:eBus,
EMS, ...). Ebben az esetben a
csatlakozási terminál az LS-LR, TA
vagy COM-NO jelzésnél található
230V hálózati tápellátás , itt
használatos általában kék és
barna vezeték

Termosztát terminál,
általában fekete vagy
szürke vezeték
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terminal
k or grey

Elhelyezés

csatlakoztassa szét a régi
termosztát érzékelőjét
Csatlakoztassa a kazán adapter
vezetékeit a régi termosztát
érzékelő helyére, úgy ahogy az
ábrán látható.

Ls / LR

P/N
or

L/N

or

TA
or

COM / NO

A fórumonkon segítséget
kaphat a bekötés helyességéhez
forum.netatmo.com.
Ebben az esetben küldjön egy
fotót a :
photo@netatmo.com oldalra
és a mi csapatunk segít Önnek a
vezetékelés helyességében.
230V hálózati tápellátás
Kék és barna vezeték

Termosztát terminál
fekete és szürke vezeték
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Az érzékelő beállítása

A kazán adapter elhelyezésekor kerülje
a fémtárgyak közelségét (csövek,
rácsok, elektromos vezetékek.....).

30 cm

A kazán adaptert felhelyezheti a falra kétoldalú ragasztó vagy csavarok
segítségéve.

vagy

Not
Pleas
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Az érzékelő tesztelése

1

Csatlakoztassa az érzékelőt a
kazán adapteréhez.

2

Kapcsolja vissza hálózati áramot.

3

Az érzékelő kéken fog villogni.

Megjegyzés: Ha az érzékelő nem villog kéken, akkor nincs áramellátás, ellenőrizze a kék és barna
vezetékek bekötését. Ne felejtse el a hálózati tápellátást szüneteltetni.
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Az érzékelő tesztelése
1

Nyomja meg az
érzékelő alját.
3

Nyomja meg az
érzékelő alját újra.

2

Az érzékelő kéken fog
viágítani és bekapcsolja a
kazánt.
4

Az érzékelő kék világítása
megszűnik, jelzi, hogy a
kazánt kikapcsolta.

Megjegyzés: ha az érzékelő kéken világít és a kazán nem kapcsol be, akkor az érzékelő bekötése a
kazánhoz hibás. Ellenőrizze a szürke és fekete vezetékek csatlakoztatását. Szükség esetén olvassa el a
kazán kezelési útmutatójának "szobatermosztát" részét.
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to the
ead in

Termosztát
1

2

Helyezze be az elemeket a
termosztátba.

+

21
20

5
0

A termosztáton megjelenik a
kezdő képernyő és elkezdi
keresni az érzékelőt.

+

Beállított hőfok
Mért hőfok

Ha a termosztát megtalálta az
érzékelőt, akkor megjelenik a
beállított és mért hőfok.

Vagy

21
20

5
0

Ha a termosztát nem találta meg az
érzékelőt, akkor egy "!" szimbólum
jelenik meg a kijelzőn. Ebben az
esetben vigye közelebb a
termosztáthoz az érzékelőt, várjon
ameddig a "!" jel eltűnik.
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Teszt

1
Érintse meg a termosztát tetejét
addig ameddig a "MAX" jelzés nem
jelenik meg.
A termosztát bekapcsolja a kazánt.

clic

+

21
20

+
5
0

20

0

2
Érintse meg a termosztát alját
addig ameddig a "OFF" jelzés nem
jelenik meg.

+

+

20

20

0

A termosztát kikapcsolja a kazánt.

0

clic
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Testreszabás

1

A színes szalagok használatával Ön ízlésének
megfelelően alakíthatja a termosztátot.

2

Válassz a le a keret ragasztóját.

3

Ragassza azt a termosztát hátolgalára.
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Elhelyezés

vagy

Állítsa a termosztátot a rögzítő lapra

Kapcsolja a termosztátot a mobil
tartóra és helyezze el a nappaliban.

1m

1m
+

18
22

5

1.5 m

Az ajtó nyílástól 1
méterre.

magasság 1.5m

Távolra hideget és meleget
sugárzó eszközöktől.
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Applikáció

Ha okostelefonról, tabletről vagy számítógépről szeretné
használni a termosztátot, látogasson el az alábbi oldalra:

http://thermostat.netatmo.com

PC/Mac

Okostelefon/Tablet

d or
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Specifikációk

MÉRET
Termosztát : 83x83x22 mm
Kialakítás
Designed by Starck.
Minimalista áttetsző plexi kocka
5 cserélhető szín a dobozban.
Érzékelés és mérés
Hőfok (mért): tartomány
0°C tól 50°C tűrés: +- 0.5° C
Hőfok (beállított) : tartomány
7°C ttől 30°C tűrés: 0.5°C
Egység: °C

Ingyenes alkalmazás, örök támogatás
Nincs előfizetési díj. Az alkalmazás
elérhető az App store-ból vagy a Google
Play-en. Ingyenes hozzáférés az Ön
online felületén. Elérhető több eszközről.

WIRELESS specifikáció
Wi-Fi 802.11 b/g/n kompatibilis (2.4GHz).
Támogatott biztonság: Open/WEP/WPA/
WPA2-személyi (TKIP and AES).
Vezeték nélküli kapcsolat termosztáton és az
érzékelőn keresztül: rádiójel távolság 100m.
Tápellátás és elemek
3 AAA elemek.
1 év élettartam.
Beállítás és kompatibilitás
Kompatibilis gáz, folyadék és fatüzelésű kazánokkal
Kapcsoló áram: max 4 A
Kapcsoló feszültség: max 250 VAC
Kapcsoló teljesítmény: max 120 W
Kompatibilitás iPhone és iPad-készülékekkel
iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c / 5s
iPad mini, iPad mini with Retina display, iPad 2,
iPad (3rd generation), iPad (4th generation),
iPad Air
iPod touch (5th generation)
Kompatibilitás androidos okostelefonokkal
Android 4.0 required
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EU megfelelőségi nyilatkozat. Mi a Netatmo nyilatkozzuk, hogy ez a készülék megfelel az
alapvető követelményeknek és alapvető jogszabályban foglalt rendelkezéseknek. 1995/5/EC
EU Declaration of Conformity
Biztonsági figyelmeztetés.
We, Netatmo, declare that this device is in compliance with the essential
requirements
and other relevant
of Directive megfelelően
1999/5/EC.
A készüléket
a provisions
normáknak
kell telepíteni. Csak a saját hálózati adapterés és
kazán adapterét használhatja. Kizárólag beltérben használható. Az elemek behelyezése
előtt ellenőrizze a csatlekozó felületek tisztaságát. Behelyezésnél ügyeljen az elemek
polaritására. Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne szedje szét azokat. Az
elemeket gyermekek elől gondosan zárja el. Ha az elemeket véletlenül lenyelte azonnal
forduljon orvoshoz. Ne próbálja megjavítani esetlegesen a készüléket van szerviz
felhasználók számára. A készülék bármilyen módosítása esetén a megfelelőségért felelős fél
Compliance Statement
érvénytelenítheti a felhasználó jogos igényeit. Canadian
A termosztát
és az érzékelő szigetelt, class II
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
készülék. A készüléket nem használhatják csökkent
vagy mentális
Operation fizikai
is subject toérzékszervi
the following two conditions:
(1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
képességű emberek, kivéve ha nincsenek állandó
felügyelet mellett, vagy nem kaptak
interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil est
conforme aux normesACNR
exemptes de licence ügyelni
d'Industrie
megfelelő személytől megfelelő útmutatást a készülék
használatára.
gyermekekre
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet
FCC Radiation Exposure Statement
appareil
ne doit pas provoquer
d'interférences
et (2) cet appareil doit
accepter
kell,
hogy
ne
játszanak
a
készülékkel.
A
készülék
megfelel
az
Apple
szabványoknak
a
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an
toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement
uncontrolled environment. This transmitter should be installed and operated
non souhaité de l'appareil.
"Madedistance
for iPhone"
, "Made
forradiator
iPad"
with a minimum
of 20 centimeters
between the
and és
your"Made for iPod" egy auditált fejlesztés eredménye
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
body and must not be co-located or operating in conjunction with any other
ami teljesen kompatibilis az iPhone és iPad készülékekkel.
nem
felel
készülék
Cet appareil numériqueAz
de laApple
classe B est
conforme
à la a
norme
NMB-003 du
antenna or transmitter. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.
Canada.
Operation
is subject to the following
two conditions:és szabályozási normájáért.
működéséért,
biztonsági
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
(1) This device may not cause harmful interference, and
with any other antenna or transmitter.
(2) This Megjegyzendő:
device must accept any interference
received, including
interference
ez a készülék
befojásolhatja
azconjunction
iphone
nélküli
Cet
appareil et vezeték
son antenne (s)
ne doit pasképességeit.
être co-localisés ou fonctionnant en
that may cause undesired operation.

conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
Taiwan Wireless Statements
無線設備的警告聲明

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第〸二條、第〸四條等
條文規定:
1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使
用�均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影�飛航安全及干擾合法通信；經發
現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾。
Complies with
IDA Standards
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