
Nahrazení termostatu 
připojeného kabelem

Instalaci si můžete prohlédnout ve videu:
http://netatmo.com/video1
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• Přečtěte si pozorně instrukce ještě před začátkem instalace.
• Netatmo Thermostat musí být instalován v souladu s normami.
• Před jakýmkoliv zásahem se ujistěte, že elektrický proud je vypnutý.

Upozornění

Upozornění !



V balení

Thermostat Mobilní stojan * Relé Adaptér kotle * 

Montážní deska Výplňová deskaBarevné rámečky Síťový adapter

Lepící páska * Krytka 3 AAA baterie 4 šrouby
4 hmoždinky

USB kabel

* není použito při tomto nastavení
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Relé

Připojte síťový adaptér
do relé. 

Připojte relé do zásuvky ve 
stejné místnosti, ve které máte 

svůj stávající termostat. 

Relé bliká modře. Vypněte hlavní jistič.



P / N

L / N
ouCOM / NO

Identifikace

Odmontujte kryt Vašeho původního termostatu. 
 
Vyfoťte si, jak jsou zapojeny kabely původního 
termostatu.

- Pokud existují pouze 2 kabely, jsou to kontrolní 
ovládací kabely a jsou potřebné pro naše 
nastavení. 
- Pokud existují více než 2 kabely, identifikujte 2 
ovládací kabely. Obvykle jsou černé a šedé barvy. 
Tyto kabely můžete identifikovat podle 
následujícího diagramu. 
 
Poznámka: v případě, že Váš stávající termostat obsahuje více 
než 2 kabely, ostatní jsou napájecí kabely a jsou nepotřebné 
pro zapojení Netatmo Thermostat. Obvykle jsou hnědé, 
modré, zelené nebo žluté. Pokud máte pochybnosti, pošlete 
nám fotku na netatmo@designbag.cz a náš podpůrný 
team Vám pomůže identifikovat správné kabely.

Ovládací kabely 
obvykle černé 

a šedé barvy

Napájecí kabely 
obvykle modré a 
hnědé barvy
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Výměna

Odpojte svůj stávající termostat. 
Odmontujte jej ze zdi.

Přetáhněte ovládací kabely přes Netatmo 
montážní desku a připevněte ji ke stěně. 
Pokud chcete zakrýt případné škrábance a dirky 
ve stěně po předchozím termostatu, použijte 
výplňovou desku.

Zašroubujte ovládací kabely, které jste na 
začátku identifikovali, do elektrických svorek 
a izolujte nepoužité kabely. 
Umístěte a přišroubujte ochrannou krytku na 
elektrické svorky.
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Přizpůsobení

Termostat si můžete přizpůsobit pomocí 
jednoho z barevných rámečků.

Sundejte vnější část rámečku. 

Rámeček přilepte na zadní stranu termostatu.
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Termostat

Do termostatu vložte baterie. 

Termostat připevněte na montážní desku. 

Zapněte hlavní jistič. 
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Termostat

Na termostatu se zobrazí úvodní obrazovka 
a vyhledá se relé.

požadovaná teplota

teplota v místnosti nebo

Pokud termostat našel relé, zobrazí 
se úvodní hodnoty - požadovaná 
teplota a aktuální teplota v místnosti.

!

Pokud termostat nenašel relé, objeví 
se tento symbol «!». 
V tom případě přesuňte relé blíže 
k termostatu a počkejte dokud zmizí 
symbol «!».
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Test

Na termostatu několikrát stiskněte horní část, 
až se zobrazí «MAX». 
 
Termostat zapne kotel.

Když několikrát stisknete spodní část 
termostatu, zobrazí se «OFF». 
 
Termostat vypne kotel.

Poznámka: pokud termostat nezapne a nevypne kotel, jsou špatně zapojeny ovládací kabely. V tom případě zkontrolujte znovu 
zapojení kabelů, i pomocí obrázku připojení Vašeho předchozího termostatu a vyberte ty správné ovládací kabely.
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Aplikace

Po instalaci termostatu navštivte ze smartphonu / tabletu / notebooku: 
 

http//thermostat.netatmo.com 
 

a pokračujte v instalaci aplikace, pomocí které budete kontrolovat 
a ovládat Váš termostat. 

 
Instalace Vám v několika krocích připojí relé k wifi síti,  

propojí relé s termostatem a umožní prvotní nastavení topních schémat. 

PC / Mac Smartphone / Tablet



Specifikace

VELIKOST
Termostat:   83 x 83 x 22 mm

DESIGN
Designed by Starck
Průhledná minimalistická kostka z plexiskla
5 vyměnitelných barevných rámečků

SENZORY A MĚŘENÍ 

Teplota (měření)  
Rozmezí : od  0°C do 50°C
Přesnost:  +- 0,5°C

Teplota (požadovaná hodnota)
Rozmezí: od  7°C do 50°C  
Přírůstek: 0,5°C
Jednotky: °C

E-INK DISPLAY
Energeticky efektivní, delší životnost baterií, 
dobře čitelný

APLIKACE ZDARMA, DOŽIVOTNÍ PODPORA
Bez poplatků za aplikaci 
Aplikace dostupná v App Store a Google Play 
Přístup na Váš osobní online dashboard 
Dostupné z více zařízení

WIRELESS SPECIFIKACE
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Podporována bezpečnosť: Open/WEP/WPA/ 
WPA2-personal (TKIP and AES).
Bezdrátové spojení mezi termostatem a relé: rádiový 
dosah 100 m.

BATERIE
3 AAA baterie
Životnost baterií 1 rok

NASTAVENÍ A KOMPATIBILITA
Kompatibilní s kotly na plyn, tuhá paliva a dřevo. 
Spínací proud:  max 4 A
Spínací napětí: max 250 VAC
Spínací výkon: max 120 W

KOMPATIBILNÍ S IOS ZAŘÍZENÍMI
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S / 5C, 
iPad mini, iPad mini Retina display, iPad 2, 
 iPad (3rd generation), iPad (4th generation), iPad Air
iPod touch (5th generation) 

KOMPATIBILNÍ S ANDROID ZAŘÍZENÍMI
verze Android 4.0 a vyšší
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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.
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Copyright Netatmo © 2013 All rights reserved. 
Kopírování a distribuce tohoto dokumentu bez písemného souhlasu Netatmo je zakázána.

Prohlášení o shodě EU 
My, Netatmo, prohlašujeme, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými  
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Bezpečnostní upozornění. 
Toto zařízení musí být instalováno v souladu s platnými normami. 
Používejte pouze dodaný síťový adaptér a adaptér kotle. Tento přístroj je určen pouze pro použití v interiéru. 
Před vložením baterií zkontrolujte, že kontakty baterií a zařízení jsou čisté, případně je vyčistěte, pokud je to nutné.
Všimněte si polaritu (+/-) při vkládání baterií. 
Neodhazujte baterie do ohně. Nedovolte dětem hrát si s bateriemi. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud 
byly baterie spolknuty. 
Nepokoušejte se opravit přístroj sami, vyhledejte autorizovaný servis. 
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě 
oprávnění uživatele toto zařízení používat. 
Termostat a relé izolace jsou zařízení II.třídy. 
Tento přístroj není určen k používání osob (včetně dětí) se sníženými fyzickým, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dohled nebo instrukce týkající se použití 
zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že se nebudou 
hrát s tímto zařízením.

Právní upozornění
“Made for iPod”, “Made for iPhone”, “Made for iPad” znamenají, že dané elektronické příslušenství bylo 
navrženo specificky pro připojení k iPod, iPhone a iPad a bylo certifikováno vývojáři společnosti Apple, jako shodné s 
parametry výkonnosti pro Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad 
s bezpečnostními a regulačními standardy. 
Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto zařízení může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu iPhone.

http://support.netatmo.com


