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NÁVOD NA POUŽITIE
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Termostat

Ako termostat funguje?

Termostat porovnáva požadovanú teplotu (želaná teplota) 
a nameranú teplotu s cieľom určiť, či je potrebné zapnúť 

vykurovací kotol.
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Pre ovládanie vášho Termostatu na diaľku pomocou
vášho telefónu, tabletu alebo počítača, navštívte:

http://thermostat.netatmo.com

Aplikácia

PC / Mac Smartfón / Tablety



5

Termostat

Ak si želáte manuálne zmeniť požadovanú 
teplotu priamo na Termostate,
stlačte termostat v hornej časti (na 
zvýšenie teploty) alebo v dolnej časti (na 
zníženie teploty). 

Ak si želáte dočasne zmeniť požadovanú 
teplotu pomocou aplikácie, stlačte symbol
+  na zvýšenie teploty, alebo
symbol - na zníženie zobrazenej teploty
Termostatu.
To dočasne zmení nastavenú teplotu
počas doby trvania zobrazenej v
časovači v spodnej časti vašej obrazovky. 
Pomocou posuvníka môžete tento časový 
limit zmeniť od 1 do 12 hodín.
Po uplynutí tejto doby sa požadovaná 
teplota znova prispôsobí vopred určenému 
režimu.

Ako zmeniť požadovanú teplotu ?
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Prispôsobenie

Váš Termostat si môžete zosobniť  jed-
nou z farebných fólií.

Odlepte vonkajší rám fólie.

Nalepte ho na zadnú stranu 
Termostatu.
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(a) Meno alebo značka dodávateľa Netatmo

(b) Číslo modelu dodávateľa NTH01-PT-SK
(c) Trieda nastavenia teploty IV
(d) Podiel regulácie teploty na 
energetickej efektívnosti sezónneho 
vykurovania

2%

Energetická trieda
(smernica ErP 2009/125/CE)

s aktivovanou funkciou PID algoritmu.
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Technické údaje

TERMOSTAT
 
Stupeň ochrany 
IP40 
Teplota (meraná) 
Jednotky: °C 
Rozpätie: od 0°C do 50°C 
Presnosť: +/-0,5°C 
Teplota (požadovaná) 
Jednotky: °C 
Nastavenie: od 7°C do 30°C 
Prírastková hodnota: 0,5°C 
Batérie 
Model: AAA 1,5 V 
Druh: alkalické 
Počet: 3 
Displej 
Druh: elektronický papier
(energeticky nenáročný,
predĺžená životnosť) 
Rozmery 
Výška 83 mm 
Šírka 83 mm 
Hĺbka 22 mm  

KÁBLOVÉ
PREPOJENIE TERMOSTAT/
VYKUROVACÍ KOTOL
 
Napätie ovládacieho signálu
termostat/vykurovací kotol:
Maximum 24V AC/DC 
Istič ovládacieho signálu:
4A odporová, 1A induktívna 
Prierez pripájacieho kábla:
Minimum 1,5 mm²

BEZDRÔTOVÉ PREPOJENIE
TERMOSTAT/ RELÉ
 
Druh:
rádiové 868 MHz ISM 
Maximálny rozsah v otvorenom 
priestore:
100 m 
Maximálny dosah priemerne v
obytnom priestore:
30 m

RELÉ

Vstupné napätie prúdu:
230 V / 50 Hz
Istič prívodu elektrického
prúdu:
4A
Stupeň ochrany:
IP40
Spínací prúd
Max. 4A (30 VDC)
Max. 250 VAC (0.5A)
Rozmery
Výška 84 mm 
Šírka 83 mm 
Hĺbka 24 mm  
Stupeň znečisťovania
2
Relé/Internetový smerovač 
Druh: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4GHz). Podporovaná 
bezpečnosť: Open/WEP WPA/
WPA2-personal (TKIP a AES). 

KOMPATIBILITA

Kompatibilný s kotlami na plyn, 
vykurovací olej alebo drevo. 
Overte si kompatibilitu na 
stránkach: 
http://check.netatmo.com
Max spínací výkon:
120 W

APLIKÁCIA

Bezplatná
Bez prihlasovacieho poplatku
Dostupná v App Store a v 
Google Play.
Prístupná z viacerých
zariadení

Kompatibilita:
iPhone 4, iPhone 4s,  
iPhone 5, iPhone 5c, 5s,  
iPhone 6, iPhone 6 Plus

iPad mini, iPad 2, iPad (3. ge-
nerácia), iPad (4. generácia), 
iPad Air, iPad Air 2 
 
iPod touch (5. generácia)

Smartfóny Android verzia 4.0 a 
vyššie  s prístupom na Google 
Play

Windows Phone verzia 8.0 a 8.0
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V16

Complies with
IDA Standards

Canadian Compliance Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement 
non souhaité de l'appareil. 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. 
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter. 
Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnant en 
conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This transmitter should be installed and operated 
with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your 
body and must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

EU Declaration of Conformity
We, Netatmo, declare that this device is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

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。

Vyhlásenie o súlade EÚ
Označenie CE potvrdzuje, že zariadenie
spĺňa základné požiadavky príslušných 
smerníc v súlade so značkou.
Vyhlásenie o zhode je k dispozícii u 
výrobcu.

Upozornenie
Akýkoľvek zásah na zariadení 
nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť 
materiálne poškodenie pri jeho kompletnej 
inštalácii, alebo môže dôjsť k zraneniam.
Na zariadení sú oprávnení zakročiť len
autorizovaní technici.
Batérie skladujte mimo dosahu detí.
V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekára.
Nepokúšajte sa toto zariadenie opraviť 
sami, k dipozícii máte popredajný servis.
Sieťový kábel relé môže vymeneniť iba 
výrobca alebo autorizovaný  zástupca. 
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie 
sú výslovne schválené v tomto návode, 
môžu viesť k strate vášho oprávnenia
na prevádzku a / alebo záručný servis 
zariadenia.
Termostat a relé termostatu: Izolačná 
trieda II.

Toto zariadenie nie je určené pre osoby s 
telesným alebo mentálnym postihnutím 
alebo pre neoprávnené osoby (vrátane 
detí), ak nie sú pod dozorom alebo pod 
dohľadom osoby zodpovednej za ich 
bezpečnosť.
Dohliadnite na deti, aby ste zaistili, že sa 
nebudú so zariadením hrať.

Právne oznámenia
„Made for iPod“, „Made for iPhone“, 
„Made for iPad» znamená, že elektronické 
príslušenstvo bolo špecificky navrhnuté 
tak, aby sa dokázalo pripojiť na zariadenia 
iPod, iPhone a iPad a je certifikované 
vývojárom, že splňuje výkonostné 
štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť 
Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku 
tohto zariadenia alebo jeho súlad s 
bezpečnostnými a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že použitie tohto 
príslušenstva so zariadením iPhone môže 
ovplyvniť bezdrôtový výkon.

Copyright Netatmo © 2014 All rights reserved. 
Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo.
Výrobca / Dovozca / Dodávateľ :  
Netatmo, 892 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt / Francúzsko

Na toto rádiové 
zariadenie platia 
obmedzenia 
na používanie. 
Viď smernicu 
R&TTE.

Pri likvidácii 
obalov 
postupujte 
podľa 
predpisov.

Nevyhadzujte 
toto zariadenie 
a jeho 
príslušenstvo do 
komunálneho 
odpadu.
Riaďte sa 
podľa platných 
predpisov.

3 700730 592659


