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paket vsebuje 

Opis vsebine:
 
1   Homematic IP Stenski termostat z senzorjem vlage
1   Pritrdilna plošča
1   Nosilni okvir
2   Lepilni trak 
2   Vijaki 3.0 x 30 mm
2   Vložki 5 mm
2   1.5 V LR03/micro/AAA baterije
1   Navodil za uporabo
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1 informacije o navodilih
Prosimo, da pazljivo  preberete navodila preden pričnete 
uporabljati vašo HomeMatic napravo. Shranite navodila 
za kasnejšo uporabo.
V kolikor boste napravo predali drugi osebi ji priložite 
tudi navodila za uporabo.

uporabljeni znaki:

             Pozor! Za opozorilo tveganja.

             Zapis. Vsebuje pomembne dodatne informacije.

             Zapis. Vsebuje pomembne dodatne informacije o 
             uporabi naprave. 

Pozor! Ne odpirajte naprave: ne vsebuje 
delov, ki bi jih lahko uporabnik enostavno 
popravil. V primeru napake dostavite napra-
vo na servis. 

Pozor! Zaradi varnostnih in predpisanih 
razlogov (CE) je nepooblaščeno spreminjanje 
ni ali modifikacija ni dovoljena.

2 informacije glede tveganj

Pozor! Naprava lahko deluje v notranjih pro-
storih in mora biti zaščitena pred prahom in 
umazanijo ter sončnim, toplotnim sevanjem 
in mehaničnimi vplivi.

Pozor! Naprava ni igrača; otrokom ne do-
volite, da bi se igrali z napravo. Ne puščajte 
embalaže naprave dostopne otrokom, ker bi 
lahko to bilo nevarno zanje.  

Pozor! Ne prevzemamo kakršnekoli obve-
znosti za škodo povzročeno na lastnini ali 
za osebne poškodbe povzročene zaradi neu-
strezne uporabe in neupoštevanja informacij 
glede tveganja. V takšnih primerih, je vsaka 
zahteva glede garancije zapadla! 

Pozor! Naprava se lahko uporablja samo v 
bivalnih objektih.  

Pozor! Uporaba naprave za druge namene 
kot je navedeno v navodilih za uporabo se 
odsvetuje, ker vpliva na  zanesljivost naprave 
in neveljavno garancijo v primeru okvare. 
Navedeno se nanaša tudi na kakršnokoli 
nepooblaščene posege ali modifikacije 
naprave. Naprava je namenjena izključno 
osebni uporabi.
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3 prikaz in uporaba funkcij 

Z Homematic IP stenskim sobnim termostatom z 
senzorjem vlage lahko  regulirate sobno temperaturo  
preko Homematic IP app aplikacije glede na individu-
alno prilagojene ogrevalne faze. V rešitvi za nadzor tem-
perature v prostoru se sobni termostat lahko enostavno 
poveže v teach -in načinu z Homematic IP Access Point 
– dostopno točko za nadzor Homematic IP Radiatorskih 
termostatov. Sobni stenski termostat služi meritvi 
temperature in vlage v prostoru. Podatki se ciklično 
oddajajo radiatorskim termostatom za natančno regu-
lacijo sobne temperature. Zahvaljujoč delovanju baterij 
je naprava visoko prilagodljiva na različnih mestih kjer 
se lahko namesti. Naprava se zelo enostavno namesti 
in odstrani s priloženim okvirjem in z uporabo pritrdilnih 
vijakov  ali samolepilnega traku. Združljiva je z različni-
mi podlagami vključno s pohištvom, opečnatim zidom, 
keramiko ali steklom. Možno je namestiti stenski 
termostat tudi v obstoječo stensko dozo.  

opis Naprave (slika 1):

(A) Pritrditveni okvir 
(B) Elektronska enota (termostat)
(C) Prikazovalnik
(D) Sistemski gumb (teach-in in LED gumb)
(E) Vrtljiv nadzorni gumb 
(F) Pritrditvena plošča

opis prikazovalNik (slika 2):

(G)  Nastavitev/aktualna temperatura in vlaga

(H)  Ročna regulacija

(I)  Boost funkcija za hitri dvig temperature

(J)  Ključavnica za zaklepanje funkcij

(K)  Znak za odprto okno

(L)   Radijski prenos

(M)  Znak za baterije
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4 pomembne informacije glede HomeMatic 
sistema
Naprava je del pametnih rešitev za dom Homematic IP 
in deluje z HmIP radio protokolom. Vse Homematic IP 
naprave so lahko udobno individualno   konfigurirane z 
uporabo pametnega telefona preko Homematic IP app 
aplikacije. Razpoložljive funkcije omogoča Homematic 
IP sistem v kombinaciji z ostalimi komponentami ki 
so opisane v Homematic IP navodilih za uporabo. Vsi 
tehnični dokumenti in posodobitve so na razpolago na 
spletni strani: www.eQ-3.de.

5 zagon

5.1 teaching-in postopek

preberite celotno poglavje preden pričnete z  
teach-in postopkom.

Najprej nastavite vaš  Homematic IP Access 
Point preko Homematic IP app aplikacije, da 
onemogočite operacije ostalih  Homematic IP 
naprav v vašem sistemu. Več informaciji lahko 
pridobite v navodilih za uporabo  Access Point.  

Za integracijo IP sobnega termostata  v vaš sistem in 
da preprečite komunikacijo z drugimi Homematic IP na-
pravami, ki niso v vašem sistemu  jo je potrebno najprej  
povezati v teach - in načinu z vašim Access Point.

Postopek povezovanja  IP brezžično stikalo v teach-in 
načinu:  

•	 Aktivirajte Homematic IP app aplikacijo na vašem 
pametnem telefonu.

•	 Izberite simbol menija “teach-in device”.

•	 odstranite elektronsko enoto (b) iz okvirja, primite 
obe strani elektronske enote in jo izvlecite (slika 6).

•	 Obrnite elektronsko enoto (b).

•	 Vstavite dve novi bateriji  1.5 V LR03 v ležišče in se 
prepričajte da ste jih pravilno vstavili (slika 7).

•	 Teach in način ostane aktiviran 3 minute.

Ročno lahko nastavite teach-in nastavitev 
za nadalnje 3 minute z kratkim pritiskom na 
sistemski gumb (d) (slika 8).

•	 Vaša naprava se bo avtomatično prikazala v apli-
kaciji Homematic IP app.

•	 Za potrditev vnesite zadnje štiri številke naprave 
(SGTIN) v vaši aplikaciji  ali skenirajte QR kodo 
(priložena na samolepilni etiketi ali nalepljena na 
napravi).

•	 Počakajte dokler postopek teach-in ni zaključen.

•	 Če je bila teaching-in postopek uspešen  bo LED 
lučka zasvetila zeleno. Naprava je pripravljena za 
uporabo.
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•	 Če LED lučka sveti rdeče, ponovite postopek.

•	 Izberite želeno rešitev za vašo napravo.

•	 V aplikaciji dodelite napravi ime in jo locirajte v 
sobo. 

5.2 Montaža

preberite celotno poglavje preden pričnete z 
montažo naprave. 

Lahko uporabite pritrditveni okvir (a) za montažo 
stenskega termostata ali enostavno integracijo v ob-
stoječe stikalo (poglavje „5.2.1 Montaža z samolepilnim 
trakom“). 

V kolikor želite montirati sobni termostat z priloženim 
pritrditvenim okvirom lahko uporabite:

•	 priložen obojestransko samolepilni trak ali 

•	 priložene vijake za pritrditev na steno

5.2.1 Montaža s samolepilnim trakom

Za montažo stenskega termostata z samolepilnim 
trakom nadaljujte po naslednjih korakih:

•	 Izberite	prostor	za	inštalacijo.	

Poskrbite	da	je	podlaga	za	montažo	gladka,	
stabilna,	neprašna,	brez	maščob	ali	topil		in	da	
ni	premrzla	za	zagotovitev	daljše		življenjske	
dobe	naprave.	
	

•	 Namestite	samolepilni	trak	(N)	na	zadnjo	stran	
namestitvenega	okvirja	(F)	na	zato	namenjenem	
prostoru.	Poskrbite	da	lahko	berete	črke	na	zadnji	
strani	O)	(slika	3)	in	da	se	sponke	na	namestit-
venem	okvirju	prilegajo	v	odprtine	na	stenskem	
termostatu.

•	 Odstranitev	zaščitni	film	s	samolepilnega	traku.

•	 Pritisnite	sestavljen	zidni	termostat	z	zadnjo	stra-
njo	na	zid	v	položaj	kjer	se	lahko	posledično	nalepi.	

5.2.2 Montaža z vijaki

Za	montažo	stenskega	sobnega	termostata	z	vijaki	
nadaljujte	po	naslednjih	korakih:	

•	 Izberite	prostor	za	inštalacijo.

Poskrbite	da	na	izbranem	prostoru	na	ali	v	zidu	
ni	položen	električni	kabel!	

•	 Pozicionirajte	namestitveno	ploščo	(F)	na	izbra-
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nem prostoru na zidu. Poskrbite, da bodo puščice 
na namestitveni plošči usmerjene navzgor.

•	 Uporabite pisalo za označitev točk vrtanja (p). 
(diagonalno nasprotno) in namestitveni plošči na 
zidu (slika 4). 

Odprtine za vrtanje (Q) se lahko uporabijo za 
inštalacijo z ohišjem prikazovalnika.

•	 Sedaj lahkko izvrtate luknje.

Če je zid kamnit , vrtajte z označenimi  5 mm 
priloženimi vložki. Če je zid lesen lahko prevrta-
te 1.5 mm luknje za lažjo namestitev vijakov.

•	 Uporabite priložene vijake in vložke (r) za lažjo 
montažo  na zid.  (slika 5).

•	 Pripnite  namestitveni okvir (a) na namestiveno 
ploščo.

•	 Namestite elektronsko enoto (b) nazaj v okvir 
(slika 1). Poskrbite da  je “TOP” in puščice na 
zadnji strani usmerjen navzgor in da so sponke na   
namestitveni plošči nameščene v utorih elektron-
ske enote.

5.2.3 inštalacija v različnih kombinacijah.

Lahko namestite zidni sobni termostat z priloženim 
pritrditvenim okvirjem (a) ali uporabite okvirje ostalih 
proizvajalcev in integrirajte elektronsko enoto
v sestavljeni okvir. Lahko fleksibilno popravite name-
stitveno ploščo  (F) na zidu in pri tem uporabite samo-
lepilni trak ali vijake. Pri montaži z različnimi kombina-
cijami poskrbite, da je stenski termostat prilegajoč v že 
obstoječo pritrdilno ploščo. 

Stenski sobni termostat je oblikovan, da ustreza prilo-
ženemu okvirju naslednjih proizvajalcev:

proizvajalec okvir

Berker S.1, B.1, B.3, B.7 glass

ELSO Joy

GIRA System 55, Standard 55, E2, E22,
Event, Esprit

merten 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, 
M-Star, M-Plan

JUNG A 500, AS 500, A plus, A creation
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6 operacije

Po  tem ko se je izvedla teach- in povezava in mon-
taža so enostavne operacije na razpolago direktno na 
napravi.

Če je stenski termostat v nastavitvi pripravlje-
nosti pritisnite vrtljiv nadzorni gumb (e) enkrat 
pred aktivacijo naprave.

•	 temperatura:  Obrnite vrtljiv nadzorni gumb (e) 
na desno ali levo za ročno nastavitev tempera-
ture  Homematic IP Radiatorskega termostata. 
V avtomatični nastavitvi, bo ročno nastavljena 
temperatura ostala enaka do točke ko se bo 
profil spremenil. Zatem, se bo profil definiranega 
ogrevanja ponovno aktiviral do naslednje ročne 
spremembe. 

•	 ročni in avtomatični način: Pritisnite in držite 
navzdol vrtljiv nadzorni gumb (E), da preklo-
pite med  ročnim in avtomatičnim načinom. V 
avtomatičnem načinu je definiran ogrevalni profil, 
Homematic IP app aplikacije aktiven. V ročnem 
operiranju se temperatura lahko direktno regulira 
preko app aplikacije   in ostaja aktivna do nasled-
nje spremembe ročnega operiranja. 

•	 boost - funkcija hitrega ogrevanja: Na kratko 
pritisnite vrtljiv nadzorni gumb (E) za aktivacijo  

Boost - funkcije za hitro ogrevanje radiatorjev in 
odpiranje radiatorskih ventilov. Takoj po aktivaciji 
bo na razpolago prijetna sobna temperatura 
radiatorskega ogrevanja. Operativna ključavnica 
sobnega termostata je lahko aktivirana in deakti-
virana preko Homematic IP app aplikacije. Kliknite 
ali se dotaknite na simbol  meniju ekrana  vaše 
app aplikacije in izberite predmet menija “Device 
overview” (Pregled naprave). Izberite vaš stenski 
sobni termostat za preklop operacijske ključavnice 
v delujoč ali izklopljen položaj  (“ON” ali “OFF”).

7 zamenjava baterij

Če se na prikazovalniku ali app aplikaciji pojavi znak 
za prazne baterije zamenjajte uporabljene baterije z 
novimi 2 kos. LR03/micro/AAA batterijami. Opazujte 
pravilno poraliteto baterij za pravilno zamenjavo baterij. 
Zamenjava baterij naj poteka po naslednjih korakih:

•	 Po namestitvi se elektronska enota (B) lahko 
enostavno odstrani iz okvirja  (A) in zamenja iz 
namestitvene plošče (F). Za zamenjavo elektron-
ske enote iz okvirja, primite obe strani elektronske 
enote in jo odstranite (slika 6). Pri tem ni potrebno 
odpirati naprave.

•	 Obrnite elektronsko enoto in odstranite pokrov za 
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ležišče baterij in uporabljene baterije iz ležišča.
•	 Vstavite 2 kos novih 1.5 V LR03/micro/batteriij v  

ležišče baterij in poskrbite da so pravilno name-
ščene  (slika 7).

•	 Vstavite elektronsko enoto nazaj v okvir. Poskr-
bite da je napis  “TOP” in puščica na zadnji strani 
usmerjena navzgor in da se sponke na name-
stitvenem okvirju prilegajo z utori na elektronski 
enoti.

•	 Bodite pozorni na svetlobne signale na napravi 
LED pri tem ko vstavljate baterije (poglavje: 8.4 
Napake v kodah in odziv z utripanjem).

Ko so bila baterije vstavljene bo sobni termostat izvedel 
samotestiranje in ponovni zagon (približno 2 sekundi). 
Za tem, se bo izvedla uvodna nastavitev. 

Test  LED luči bo prikazal uvodno nastavitev 
z oranžno ali zeleno lučjo. Nikoli ponovno ne 
polnite standardnih baterij. Ne mečite baterij 
v ogenj. Ne izpostavljajte baterij na intenzivni 
vročini. Ne prekinjajte baterij. Omenjena dejanja 
imajo lahko za posledico eksplozijo. 

Rabljene baterije se ne smejo odlagati v nava-
dne smeti! Izrabljene baterije oddajte na zato 
predvidenih zbirnih mestih.

 

8 odprava napak

8.1 slabe baterije

V kolikor bo omogočena minimalna vrednost napetosti 
bo sobni termostat ostal v pripravljenosti tudi če bo 
napetost baterije nizka. Odvisno od določene obreme-
nitve je možno ponavljajoče oddajanje potem ko je bila 
baterijam omogočeno kratko obnovitveno obdobje. Če 
napetost preveč pade med oddajanjem se bo prikazal 
znak za prazno baterijo in koda za napako se bo prika-
zala na napravi (poglavje: 8.4. Napake v kodah in odziv 
z utripanjem). V tem primeru zamenjajte uporabljene 
baterije z novimi (poglavje: 7. Zamenjava baterij).

8.2 ukaz ni potrjen

Če vsaj eden od prejemnikov ne potrdi ukaza bo LED 
naprava svetila rdeče na koncu neuspelega prenosa. 
Neuspel  prenos je lahko povzročen z radijskimi motnja-
mi (poglavje: 11. Pomembne informacije glede radijskih 
operacij). To je lahko posledica naslednjega: 
•	 Prejemnik ni dosegljiv.
•	 Prejemnik ni zmožen izvajati ukazov (napaka 

obremenitve, mehanska blokada, itd.).
•	 Prejemnik je okvarjen.
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8.3 dežurni cikel

Dežurni cikel je legalno reguliran limit časa potrebnega 
za oddajanje na frekvenci 868 MHz. Namen omenjene 
regulacije je varnost operacij vseh delujočih naprav v 
območju frekvence 868 MHz. Na območju frekvence 
868 MHz, ki jo uporabljamo je maksimalni čas odda-
janja 1% na uro (to je 36 sekund v eni uri). Naprave 
morajo prenehati z oddajanjem ko dosežejo  1% limita 
časa oddajanja. HomeMatic naprave so zasnovane in 
izdelane z 100% skladnostjo z omenjeno regulacijo. 
Med normalnim delovanjem dežurni cikel ponavadi ni 
dosežen. Vendar ponavljajoč in brezžično intenzivni 
teach -in postopek pomeni, da bi lahko bil dosežen v 
redkih primerih med zagonom ali v začetni inštalaciji 
sistema. V kolikor je dežurni cikel prekoračen, se to 
prikaže z tremi počasnimi  kratkim utripanjem LED 
lučke in se lahko opazi, da naprava trenutno nepravilno 
deluje. Naprava prične z pravilnim delovanjem ponovno 
po kratkem časovnem obdobju (po maksimalno 1 uri).

8.4 Napake v kodah in odziv z utripanjem

zaporedje 
utripanja led

pomen rešitev 

Znak za bateri-
jo ( )

Nizka kapaci-
teta (napetost) 
baterije 

Zamenjajte baterije 
(poglavje: 7. Zamenjava 
baterij) 

Znak za ante-
no utripa ( ) 

Povezava z 
Homematic IP 
Acces Point je 
prekinjena

Preverite povezavo z 
Homematic IP Acces 
Point 

Znak za klju-
čavnico ( )

Delujoča 
ključavnica je 
aktivirana

Deaktivirajte ključavnico 
preko app aplikacije 

Kratko oranžno 
utripanje  

Radijska pove-
zava/poskuša 
oddajati 

Počakajte dokler prenos 
ni bil potrjen

Dolgo zeleno 
utripanje  

Prenos potrjen Lahko nadaljujete z 
operacijami

Dolgo rdeče 
utripanje  

Prenos ni uspel Ponovite postopek 
(poglavje: 8.2 Ukaz ni 
potrjen)

Kratko oran-
žno utripanje  
(vsakih 10 
sek.)

Teach – in način 
je aktiven 

Vnesite zadnje štiri 
serijske številke vaše 
naprave za potrditev 
(poglavje: 5.1 Teaching
-in povezava)



24 25

 

Prepovedano kopiranje!

Kratko oranžno 
utripanje (po 
zeleni in rdeči  
potrditvi)

Prazne baterije Zamenjajte baterije 
(poglavje 7. Zamenjava 
baterij)

6 x dolgo rdeče 
utripanje  

Naprava v 
okvari

Preverite v svoji app 
aplikaciji sporočilo glede 
okvare ali kontaktirajte 
pooblaščen servis

1 x dolgo rdeče 
utripanje  

Dežurni cikel 
je presežen ali 
prenos ni uspel

Ponovite postopek 
(poglavje: 8.2 Ukaz ni 
potrjen ali 8.3 Dežurni 
cikel)

1 x oranžno 
utripanje  in 
1 x zeleno 
utripanje 
(po vstavitvi 
baterij)

Test prikazo-
valnika

Potem ko bo test pri-
kazovalnika zaključen 
lahko nadaljujete z 
operacijami

9 obnovitev tovarniških nastavitev

Tovarniške nastavitve naprave so lahko obno-
vljene. Če se to izvede boste izgubili vse vaše 
nastavitve. 

Za povrnitev tovarniških nastavitev sobnega termosta-
ta nadaljujte po naslednjih korakih:

•	 Za odstranitev elektronske enote (B) iz okvirja 
primite obe strani elektronske enote in jo izvlecite 
iz okvirja (slika 6).

•	 Odstranite baterije.
•	 Vstavite baterije in poskrbite, da je polariteta 

baterij pravilna (slika 7) medtem ko pritiskate 
in držite navzdol sistemski gumb (D) 4 sekunde 
istočasno dokler LED začne hitro utripati oranžno 
(slika 8).

•	 Spustite sistemski gumb.
•	 Pritisnite in držite sistemski gumb ponovno za 4 

sekunde, dokler LED lučka ne zagori zeleno.
•	 Spustite sistemski gumb za dokončanje proced-

ure. 
•	 Naprava bo izvedla ponovni zagon.
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Prepovedano kopiranje!

10 vzdrževanje in čiščenje

Naprava ne potrebuje vzdrževanja razen me-
njave baterij ko je to potrebno. Za pomoč glede 
vzdrževanja in popravil se obrnite na vašega 
pooblaščenega serviserja. 

Napravo čistite z mehko in gladko krpo ki je čista in 
suha. Krpo lahko malce navlažite z mlačno vodo za 
odstranitev bolj trdovratnih madežev. Ne uporabljajte 
detergentov, ki vsebujejo kisline ker lahko povzročijo 
razjede na plastičnem ohišju in etiketi.
 

11 pomembne informacije glede radijskih 
operacij

Radijska povezava deluje na nezaščitenih oddajnih 
signalih zato obstaja možnost pojava motenj signala. 
Motnje lahko povzročajo preklopni signali, električni 
motorji ali pokvarjene električne naprave. Razpon radij-
skih signalov  v objektih je lahko različen  v primerjavi z 
razponom radijskimi signalov na odprtem prostoru. 

Poleg tega imajo vpliv na oddajanje in spreje-
manje signalov različni dejavniki kot npr.: okolj-
ski - vlaga, pogoji v stavbah – moteč strukturni 
materijal. eQ-3 Entwicklung GmbH izjavlja, da 

omenjena naprava ustreza osnovnim zahtevam 
in ostalim relevantnim regulativam (Directive 
1999/5/EC). Celotna izjava je na razpolago na 
spletni strani. www.homematic.com.

 

12 tehnični opis 

Kratek opis naprave: HMIP-WTH

Baterije: 2x 1.5 V LR03/micro/AAA

Poraba: 50 mA (maksimalno)

Zaščita: IP20

Temperatura delovanja: 0 to 35 °C

Dimenzije (D x V x Š):

Brez okvirja: 55 x 55 x 23.5 mm

Z okvirjem: 86 x 86 x 25 mm

Teža: 100 g (vključno z baterijami)

Radijska frekvenca: 868.3 MHz/869.525 MHz

Razred sprejema: SRD category 2

Typ. open area RF range: 250 m

Cikel pripravljenosti : < 1 % / h < 10 % / h

Metoda delovanja: Tip 1

podvrženo tehničnim spremembam.
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Navodila za odmet:

Ne odlagajte naprave skupaj z navadnimi 
smetmi. Elektronske komponente morajo biti 
odložene na ustreznih lokalnih zbirališčih elek-
tronske opreme v skladu z smernicami Direktive 
za elektrine in elektronske odpadke.  

Znak  CE je svobodna trgovinska oznaka za 
ekskluzivno označevanje tehničnih izdelkov v 
skladu z zakonodajo in pod označbo ne vključu-
je garancije in kakršnih koli drugih pravic.  

uvoz in distribucija: 
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