
Монтаж на продукта | Умен регулиращ термостат

Умен регулиращ 
термостат

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете монтажа.
Термостатът Netatmo трябва да бъде монтиран в съответствие с приложимите 

стандарти.
Преди всяка намеса се уверете, че захранването е изключено.

Термостатът Netatmo не може да управлява електрически конвектори.

Можете да гледате онлайн видео урок за монтаж на следния адрес:

netatmo.com/video4
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Съдържание на опаковката

1/3 Идентифициране на кабелите

Изключете захранването.

Отстраняване на неизправности по време на монтажа на стр. 9

7. Цветни стикери*

1. Термостат 3. Реле 4. Адаптер за котел2. Мобилна стойка

*Опция

5. Стенна скоба* 8. Двойнолепяща 
лента

6. Монтажна 
конзола*

9. 3 AAA 
батерии

10. 4 винта и 4 
дюбела*

Изключете захранването.Отворете клапана на котела. 
Ако е необходимо, отстранете пластмасовия капак, за да 
получите достъп до кабелните връзки

Идентифицирайте клемите на термостата OpenTherm в 
котелното помещение, често обозначени с - / +, T1 / T2 
или OT. Ако имате нужда от допълнителна помощ, вижте 
раздела 

T1/T2

-/+

OT

or

or
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2/3 Идентифициране на кабелите

Ако подменяте безжичен термостат, 
извадете релето от стария си термостат.

Ако инсталирате първия си термостат, може 
да се наложи да премахнете крана между 
двата терминала на стайния термостат.

Свържете черните и сивите проводници на 
адаптерния кабел на котела към клемите 
на стайния термостат OpenTherm (без 
полярност).

3/3 Идентифициране на кабелите

Идентифицирайте захранващите клеми с 220 
/ 230V, обикновено обозначени като P /N или 
L/N. 

Свържете синия кабел от адаптера за котела 
към N-клемата на котела. Свържете кафявия 
кабел от адаптера за котела към P или L 
клемата на котела.

Ако някои кабели вече са свързани към тези 
клеми, оставете ги на място. 

Клеми на термостат 
OpenTherm 

черни и сиви проводници 
Без полярност

T1/T2

-/+

OT

or

or

220V / 230V 
клеми за захранване

Сини и кафяви проводници

P / N

L / N
or

Отстраняване на неизправности по време на монтажа на стр. 9
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Адаптерът на котела трябва да бъде 
поставен възможно най-далеч от 
метални предмети (окабеляване, 
тръби, електрическа мрежа ...). 

Адаптерът за котела може да бъде прикрепен към стената с 
двустранната лента или приложените винтове.

Монтаж на релето

или

30 cm

Свържете релето към адаптера на котела.

Включете отново захранването.

1

2

Тестване на термостата

Отстраняване на неизправности по време на монтажа на стр. 9
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Светодиодът на релето започва да мига.3

Натиснете бутона на релето.

Светодиодът на релето ще светне и 
котелът се включва.

Натиснете отново бутона на релето.

Светодиодът на релето ще изгасне, за да 
покаже, че котелът е изключен.

4

7

5

6

Отстраняване на неизправности по време на монтажа на стр. 9
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Термостатът ще покаже началния екран и 
ще търси релето.

След като термостатът намери релето, той 
ще покаже зададената температура (отгоре) 
и стайната температура (отдолу).

Стайната температура

Зададена температура

20
21

5

0

+

20
21

5

0

+

Поставете батериите в термостата 
и се уверете, че полярността е 
правилна.

Подготовка на термостата

1

2

3
20
21

5

0

+

Отстраняване на неизправности по време на монтажа на стр. 9

Персонализирайте Вашия термостат

2

3

1 Можете да изберете да персонализирате своя термостат, 
като използвате един от цветните стикери.

Отстранете външната рамка на стикера.

Залепете го на гърба на термостат.
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Монтаж на термостата

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

Термостатът трябва да се  
намира на повече от 1 метър 

от изход и/или прозорец

Трябва да не бъде изложен на пряка 
слънчева светлина или източници на 

топлина или студен въздух.

Височина 
1,5 м

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

Закрепете термостата на мобилната  
му стойка и го поставете на рафт в хола.

Монтирайте термостата върху 
монтажната конзола.

ou

1 m 1 m

1,5 m

22
18

5
+

или

Тестване на термостата

2

1 Натиснете горната част на термостата, 
докато екранът покаже «MAX».

Термостатът ще включи котела.

Докоснете долната част на термостата, 
докато се покаже OFF. 

Термостатът ще изключи котела.

Отстраняване на неизправности по време на монтажа на стр. 9
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Изтеглете приложението Home + Control

За да управлявате термостата си от разстояние с Вашия смартфон или 
таблет, изтеглете приложението на адрес:

otherm.netatmo.com

INSTALL

Home + Control

Home + Control
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Отстраняване на неизправности при инсталиране

Страница Проблем Възможни причини Решения

Стр. 2
Не мога да идентифицирам 
клемите на стайния термостат 
на моя котел

Използвайте ръководството 
на котела. Те могат да 
бъдат идентифицирани 
благодарение на шунта 
между двата терминала на 
термостата.

Стр. 2
Старият ми термостат е свързан 
към различни клеми: eBus, 
EMS ...

Идентифицирайте правилните 
клеми на термостата Open-
Therm, за да свържете релето 
на термостат Netatmo.

Стр. 3 Не мога да идентифицирам 
клемите на моя котел.

Изпратете снимка на  
photo@netatmo.com и нашия 
екип за поддръжка ще ви 
помогне да идентифицирате 
правилните клеми.

Стр. 4 Релето не мига след повторно 
включване на захранването Релето не се захранва.

Проверете как са свързани 
сините и кафявите кабели. 
Не забравяйте да изключите 
захранването преди всяка 
намеса.

Стр. 5 Котелът не се включва, когато 
светодиодът на релето светне.

Релето не е свързано 
правилно.

Проверете къде са свързани 
сивите и черните проводници.

На някои котли може да 
отнема до 20 минути, за да 
реагират след натискане на 
бутона на релето. Проверете 
ръководството на Вашия 
котел

Стр. 6 Термостатът показва  
символ «!»

Термостатът не може да 
намери релето.

Преместете термостата по-
близо до релето и изчакайте, 
докато символът „!“ изчезне.

Стр. 7 Термостатът не включва и 
изключва котела.

Контролните кабели са 
свързани неправилно.

Проверете Вашето 
окабеляване, като използвате 
снимката на окабеляването на 
Вашия предишен термостат, 
за да идентифицирате 
правилните контролни 
кабели.

Стр. 7

Котелът прави обратното 
на командите на термостата 
(изключва се, когато 
термостатът показва MAX)

Полярността на 
термостата не е спазена.

След като завършите 
настройката, променете 
полярността на термостата в 
разширените настройки на 
приложението.
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Съвместим само с регулиращи котли OpenTherm (газ, дизел, дърво)
Управление на OpenTherm чрез реле, безпотенциално.
Ток на превключване: макс. 0,5 A само при резистивен / електронен товар
Импулсно напрежение: макс. 250 VAC 
Превключваща мощност: макс. 180 W/120 VA 
Коефициент на мощност: cos φ > 0,8

Монтаж и съвместимос

HomeKit
Управлението на този аксесоар с активиран HomeKit автоматично и далеч от дома изисква Apple TV с tvOS 10 или по-нова 
версия или iPad с iOS 10 или по-нова версия, настроен като домашен хъб. Комуникацията между iPhone, iPad или iPod touch и 
релето с активиран HomeKit се осигурява от технологията HomeKit.

Това устройство трябва да бъде монтирано в съответствие с приложимите норми. Използвайте само с предоставения 
захранващ адаптер. Това устройство е само за вътрешна употреба.
Преди да поставите батериите, проверете дали контактите в устройството и на батериите са чисти, необходимо е да ги 
почистите. Обърнете внимание на полярността (+/-), когато поставяте батериите. Не хвърляйте батериите в огън, не ги 
подлагайте на късо съединение и не ги разглобявайте. Пазете децата далеч от батериите. При поглъщане на батерия 
незабавно потърсете медицинска помощ. 
Не се опитвайте сами да поправяте устройството; на разположение е обслужване на клиентите. Всички промени или 
модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират 
правото на потребителя да работи с оборудването. Изолация на релето: устройства клас II.
Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или 
умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на 
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да не си играят с уреда.

Предупреждения за безопасност

С настоящото Netatmo декларира, че това NTH01_OTH е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/UE и ROHS 2011/65/ЕC.
Копие от пълния декларацията за съответствие може да бъде получена на http://www.netatmo.com/declaration/oth. Честотен 
диапазон: 868,9 - 869,1 MHz / 869,7 - 869,9 MHz / 2400 - 2483,5 MHz
максимална мощност на излъчване: < 16 mW / 16 mW / 100 mW

EU Декларация за съответствие

ErP директива
Енергийни продукти, Директива EП (directive ErP 2009/125/CE) 
• Клас на регулирането на температурата: VI 
•  Принос на регулатора на температурата за енергийната ефективност на сезонното отопление: 4%

Декларация на FCC
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 
15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна 
инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано 
в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма 
да възникнат при определена инсталация. 
Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионни сигнали, което може да се определи чрез 
изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече 
от следните мерки: 
- Преориентирайте или преместете приемащата антена. 
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. 
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. 
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио / телевизионен техник за помощ.
Това устройство NTH01_OTH е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) 
Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, 
включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
 
Декларация за излагане на радиация на FCC
Това оборудване отговаря на границите за излагане на радиация на FCC, определени за населението (неконтролирано излагане). 
Това устройство трябва да бъде монтирано с осигуряване на разстояние от най-малко 20 см от всички лица и не трябва да бъде 
разположено съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател.
 
Внимание
Това оборудване не може да бъде модифицирано или променяно по какъвто и да е начин без подписано писмено разрешение от 
NETATMO. Неразрешената модификация може да анулира разрешението от FCC и да анулира гаранцията на NETATMO.

Netatmo SAS, 73/77 rue de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt



СЕ маркировката е декларацията на 
производителя, че продуктът отговаря на 
изискванията на приложимите директиви на ЕС.

Символът WEEE обозначава безопасни и отговорни 
процедури за събиране, рециклиране и оползотворяване 
на всички видове електронни отпадъци.

Универсален символ за рециклиране

M/N: Номер на модела
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Код за настройка на HomeKit

M/N : NTH01_OTH 
FCC ID : N3A-OTP02/N3A-OTM02


