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BREŽIČNI DIGITALNI TERMOSTAT FT WiFi

Termostat FT WiFi je zasnovan za upravljanje ogrevalnih
sistemov. Za razliko od običajnih domačih termostatov ima
FT WiFi dve ločeni in brezžično povezani enoti (termostat
+ sprejemnik) ter mobilno aplikacijo Flink Home, ki
omogoča spremljanje in nadzor ogrevalnega sistema.
Sprejemnik je preklopna naprava, ki se uporablja za
povezavo z ogrevalnimi sistemi, termostat pa prenosna
krmilna enota za upravljanje in nastavitev temperature.
Enoti komunicirata med seboj prek radijskega signala.
Sprejemnik komunicira tudi z mobilno aplikacijo prek
WiFi-ja. Prednost sistema je spremenljivost in lažja
regulacija temperature.

Pomembne opombe
• Preberite uporabniški priročnik za termostat in tudi za
kotel.
• Pred namestitvijo termostata izklopite vir napajanja.
• Priporočamo, da namestitev izvede kvalificirani monter.
• Električni tokokrog je treba zavarovati z varovalko, ki
ne presega 20 A.
• Upoštevajte zahtevane standarde za namestitev.

Specifikacije
Termostat
Napajanje

3 V DC, 2 bateriji AA

Namestitev

Na steno ali prenosljiv
*CS, FEC

RF komunikacija

Popolno

Ročno upravljanje

Da

Zaščita pred zmrzovanjem

Da

Zaznavanje odprtega okna

0.5 °C

Občutljivost

7 °C – 35 °C

Nastavitev temperature

5 °C – 40 °C

Merjenje temperature

86x86x29 mm

Mere

Sprejemnik
Napajanje

230 V AC

Preklopni tok

2000 W

Izhod/vhod

NO, NC, COM, L, N

Frekvenca

433 MHz in 2.4GHz

Mere

86x86x29 mm

WiFi

2.4 GHz

Šifriranje podatkov

TLS (SSL)

Samostojni nadzor
Stopnja zaščite pred vdorom
Delovna temperatura

Da
IP20
0 °C – 70 °C

Mobilna aplikacija
Način dopusta

Da

Tedenski program

Da

Nadzor termostata
Nastavitev histereze
Kalibracija senzorja temperature
Platforma

Da
0.2 °C – 5 °C
–5 °C – 5 °C

Android 5.0/iOS 5 ali novejša različica

Prenos in posodobitev
* Checksum, Forward error correction

Brezplačno

22 .5

Varnost
Tveganja zaradi neustreznega ravnanja
Zaradi neustreznega ravnanja lahko pride do telesnih
poškodb in nastanka materialne škode.
• Natančno preberite priložena navodila, zlasti pomembne
opombe in poglavje o varnosti.

Nevarnost okvare
• Poskrbite, da lahko zrak v prostoru prosto kroži okoli
termostata in da termostata ne zakrivajo pohištvo, zavese
in drugi predmeti.
• Prepričajte se, da so vsi grelni ventili v prostoru, kjer je
nameščen termostat, popolnoma odprti.
• Ogrevalni sistem uporabljajte samo, če je v tehnično
brezhibnem stanju.

Ukrepanje
v
komunikacije

primeru

prekinitve

brezžične

Nizka napetost v baterijah, ki napajajo termostat, lahko
povzroči prekinitev brezžične komunikacije. V primeru
prekinitve brezžične komunikacije med sprejemnikom
(preklopno enoto ogrevalnega sistema) in termostatom
(sobno krmilno enoto):
• Na sprejemniku: oranžna lučka ne sveti.
• Na zaslonu termostata: prikazana sta čas in trenutna
temperatura. Namesto nastavljene temperature je

prikazan simbol “--”.
Če je na termostatu prikazana ikona baterije, pomeni,
da sta bateriji dosegli napetostno mejo, pri kateri
lahko naprava deluje brez težav. V tem primeru je zelo
priporočljivo zamenjati trenutne baterije z novimi.
Termostat lahko še naprej deluje s trenutnima baterijama,
vendar je možnost napak precej večja.
OPOMBA:
V
primeru
prekinitve
komunikacije termostat takoj izklopi ogrevanje. Nato
lahko ogrevanje vklopite prek mobilne aplikacije
tako, da nastavite temperaturo nad 7,0 °C. Ko se
po izpadu električne energije napajanje ponovno
vzpostavi, sprejemnik ostane v zadnjem stanju. Če
komunikacija s termostatom po 12 minutah še vedno
ni vzpostavljena, se ogrevanje izklopi. V tem primeru
lahko ogrevanje vklopite in ga upravljate samo prek
mobilne aplikacije, tako da nastavite temperaturo
nad 7,0 °C.

Poškodbe zaradi zmrzovanja ob prenizki temperaturi
v prostoru
Če je v katerih prostorih nastavljena temperatura prenizka,
se lahko ogrevalni sistem poškoduje zaradi zmrzovanja.
• V času zmrzali poskrbite, da bo ogrevalni
sistem deloval in da bodo v času vaše odsotnosti vsi
prostori dovolj ogrevani.
• Zaščita pred zmrzovanjem se vklopi šele takrat, ko je
termostat izklopljen. Privzeta temperatura zaščite pred

zmrzovanjem je 5 °C in spreminjate jo lahko v razponu od
0 do 17 °C. Zaščito pred zmrzovanjem lahko omogočite
ali onemogočite v mobilni aplikaciji.

Pravilna uporaba naprave
Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči nevarnosti
za zdravje in življenje upravljavca ali drugih oseb.
Ta izdelek ni namenjen uporabi osebam (vključno z
otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja,
razen če jih nadzira oseba, ki skrbi za njihovo varnost, ali
če jih je ta oseba poučila o uporabi izdelka. Nadzorujte
otroke, da se prepričate, da se z napravo ne igrajo. Ta
termostat se lahko uporablja za upravljanje ogrevalnega
sistema s kotlom.

Predvidena uporaba vključuje:
• Upoštevanje priloženih navodil za uporabo, namestitev
in vzdrževanje naprave ter vseh ostalih komponent sistema.
• Upoštevanje vseh zahtev za pregled in vzdrževanje,
navedenih v navodilih.
Uporaba, ki se razlikuje od tiste, opisane v teh navodilih,
ali uporaba, ki presega področje tukaj opisane uporabe,
se upošteva kot nenamenska.
Izdelek ni namenjen za kakršnokoli
komercialno ali industrijsko uporabo.

neposredno

Pregled ukaznih elementov

Sobni termostat
1 – Zaslon
2 – Vrtljivi gumb (povečanje/
zmanjšanje vrednosti ali potrditev
izbire)
3 – Stranski gumb: osvetlitev ozadja,
gumb za vklop/izklop termostata,
vrnitev na prejšnji korak

Sprejemnik
1 – Gumb za vklop/izklop
sprejemnika
2 – Zelena signalna lučka
• Sveti, ko je sprejemnik
vklopljen
3 – Rdeča signalna lučka
• Sveti, ko je aktivna zahteva za
ogrevanje
• Hitro utripa, če je naprava v
načinu pametnega seznanjanja
4 – Oranžna signalna lučka
• Ne sveti, če med termostatom in sprejemnikom ni komunikacije
• Sveti, če je med termostatom in sprejemnikom vzpostavljena komunikacija
• Hitro utripa, če je naprava v načinu SmartConfig
• Dvakrat utripne, če sprejemnik prejme sporočilo od termostata

Opis zaslona
Opis osnovnega zaslona
Otroška ključavnica

Internetna povezava
Stanje ogrevanja

Način delovanja
Nastavljena
temperatura

Temperatura v načinu
Eco/Comfort

Trenutna
temperatura
Čas
Program

Pregled osnovnih funkcij

Opis zaslona z nastavitvami

Način
seznanjanja

SP
Pametna
konfiguracija

Pregled funkcij na zaslonu z
nastavitvami

Nastavitve
časa

Vklop/izklop termostata
Ko je termostat izklopljen, se podaljša življenjska doba
baterije.
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop (na desni) in
ga zadržite 3 sekunde.
2. Termostat je uspešno vklopljen ali izklopljen.
Upoštevajte, da se z izklopom termostata ogrevanje
izklopi, razen če ga vklopi zaščita proti zmrzovanju.

Nastavitev načina delovanja
Programski način
1. Pritisnite vrtljivi gumb in ga držite 3 sekunde.
2. V zgornjem levem kotu zaslona se prikaže
simbol
.
3. PROGRAMSKI NAČIN je omogočen.

Ročni način
1. Pritisnite vrtljivi gumb in ga držite 3 sekunde.
2. V zgornjem levem kotu zaslona se prikaže
simbol
.
3. ROČNI NAČIN je omogočen.

Način dopusta
1. V zgornjem delu zaslona je prikazan simbol .
2. Če tri sekunde držite vrtljivi gumb, zapustite
način dopusta in preklopite na ročni način.

Programski način je omogočen

Ročni način je omogočen

Aktiven je način dopusta

Prilagoditev nastavljene temperature
Nastavljeno temperaturo lahko prilagodite samo v ročnem
načinu.
1. Zavrtite vrtljivi gumb, da nastavite želeno
temperaturo.
2. Z vrtenjem v smeri urnega kazalca zvišate
nastavljeno temperaturo.
3. Z vrtenjem v obratni smeri urnega kazalca
znižate nastavljeno temperaturo.

Odpiranje zaslona z nastavitvami
1. Vrtljivi gumb držite 5 sekund, dokler se ne
odpre zaslon z nastavitvami.
2. Spustite vrtljivi gumb.

Nastavitev časa
Nastavitev časa je omogočena samo, če naprava nima
internetne povezave. V nasprotnem primeru je čas
sinhroniziran z internetnim časom.
1. Odprite zaslon z nastavitvami.
2. Zavrtite vrtljivi gumb, izberite simbol za čas
in na kratko pridržite vrtljivi gumb, da vnesete
nastavitev časa.
3. Zavrtite vrtljivi gumb, nastavite trenutno
MINUTO in na kratko pridržite vrtljivi gumb.
4. Zavrtite vrtljivi gumb, nastavite trenutno URO
in na kratko pridržite vrtljivi gumb.
5. Zavrtite vrtljivi gumb, nastavite trenutni DAN
in na kratko pritisnite vrtljivi gumb.
6. Za izhod z zaslona z nastavitvami na kratko
pridržite stranski gumb.

Pregled nastavitve
časa

Način seznanjanja (SmartPairing)
Ob zamenjavi termostata ali sprejemnika z drugim,
način pametnega seznanjanja (SmartPairing) omogoči
seznanjanje novega termostata/sprejemnika s starim.
Termostat in sprejemnik morata biti oba v načinu
pametnega seznanjanja, da jo je mogoče seznaniti.
Vstop v način pametnega seznanjanja prek termostata:
1. Odprite zaslon z nastavitvami.
2. Zavrtite vrtljivi gumb, izberite SP in pridržite
vrtljivi gumb.
3. Ko začne simbol SP utripati, spustite vrtljivi
gumb.
Vstop v način pametnega seznanjanja prek sprejemnika:
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop.
2. Medtem ko utripa zelena lučka LED,
povlecite gumb za vklop/izklop navzgor.
3. 1. in 2 . korak izvedite dvakrat.
4. Utripajoča rdeča lučka LED označuje, da je
sprejemnik preklopil v način pametnega
seznanjanja.
Ko je pametno seznanjanje zaključeno, termostat preklopi
na zaslon vklopa in rdeča lučka LED na sprejemniku neha
utripati.

Ob preklopu na način pametnega
seznanjanja začne utripati simbol SP

Način Pametna konfiguracija (SmartConfig)
SmartConfig omogoča preprosto povezavo termostata z
internetom. Naprava lahko v načinu pametne konfiguracije
spremeni omrežje WiFi.
1. Odprite zaslon z nastavitvami.
2. Zavrtite vrtljivi gumb, izberite simbol SC in
pridržite vrtljivi gumb.
3. Po odprtju zaslona z nastavitvami spustite
vrtljivi gumb in ga znova pritisnite za odprtje
zaslona SMART CONFIG.
4. Ko simbol SC začne znova utripati in
časovna možnost ni na voljo, spustite vrtljivi
gumb.
5. Odprite mobilno aplikacijo in kliknite simbol
+ v zgornjem desnem kotu.
6. Kliknite SMART CONFIG in nato ZAČNI
SMART CONFIG.
7. Vnesite geslo omrežja WiFi, s katerim je
povezana vaša mobilna naprava.
8. Kliknite POVEŽI in počakajte.
9. Na zaslonu mobilne aplikacije se prikaže
sporočilo o stanju povezave naprave.

Za izhod iz načina SmartConfig pridržite vrtljivi gumb,
dokler se na termostatu ne prikaže osnovni zaslon, ali
počakajte 3 minute, da napravi samodejno zapustita
način SmartConfig.

Ob preklopu na način pametne
konfiguracije začne utripati simbol SC

Mobilna aplikacija Flink Home
Ustvarjanje računa
Račun lahko ustvarite z mobilno aplikacijo.
1. Odprite trgovino Google Play/AppStore.
2. Poiščite aplikacijo Flink Home.
3. Kliknite gumb za prenos.
4. Ko je mobilna aplikacija nameščena, jo
odprite.
5. Izberite USTVARI RAČUN.
6. V ustrezna polja vnesite podatke.
7. Kliknite REGISTACIJA.
8. Odprite e-pošto na naslovu, ki ste ga
uporabili za ustvarjanje novega računa, in
potrdite registracijo s klikom potrditvene
povezave.
9. Vrnite se na glavni zaslon v mobilni aplikaciji.
10. V ustrezna polja vnesite svoje uporabniško
ime in geslo.
11. Kliknite PRIJAVA.
12. Aplikacija je pripravljena za uporabo.

Za prenos aplikacije iz
trgovine Google Play
skenirajte kodo QR

Za prenos aplikacije
iz trgovine App Store
skenirajte kodo QR

Pregled zaslona za
registracijo

Pregled zaslona za
prijavo

Dodajanje nove naprave
Z dodajanjem nove naprave se vzpostavi prva povezava
naprave z internetom. Postopek se izvede prek mobilne
aplikacije.
1. Na termostatu aktivirajte način pametne
konfiguracije, kot je opisano zgoraj.
2. V mobilni napravi vklopite funkcijo
zaznavanja lokacije.
3. Odprite mobilno aplikacijo.
4. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
5. Kliknite DODAJ NOVO NAPRAVO.
6. Novo napravo lahko dodate tudi tako, da
kliknete simbol + v zgornjem desnem kotu.
7. Izberite SMART CONFIG.
8. Izberite ZAČNI SMART CONFIG.
9. Vnesite geslo omrežja WiFi, s katerim je
naprava trenutno povezana, in kliknite POVEŽI.
10. Počakajte, da mobilna aplikacija prepozna
vašo napravo.
11. Na zaslonu mobilne aplikacije se prikaže
sporočilo o stanju povezave naprave.

Pregled zaslona brez
povezanih naprav

Pregled zaslona s
povezano napravo

Skupna raba naprave
Že povezano napravo lahko date v skupno rabo z
drugimi računi (npr. družinskih članov) z uporabo mobilne
aplikacije.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno
rabo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite SKUPNA RABA NAPRAVE.
6. Z drugim mobilnim telefonom skenirajte
kodo QR na zaslonu naprave.

Možnost skupne rabe
naprave v meniju

Dodajanje obstoječe naprave
Z mobilno aplikacijo je mogoče dodati tudi napravo, ki je
že povezana z drugim računom (npr. družinskega člana).
Ta postopek je povezan z zgoraj opisano skupno rabo
naprave.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Kliknite simbol + v zgornjem desnem kotu.
4. Izberite SKENIRAJ QR.
5. Skenirajte kodo QR z zaslona druge naprave.
6. Na zaslonu mobilne aplikacije se prikaže
sporočilo o stanju povezave naprave.

Pregled zaslona za
dodajanje naprave

Preimenovanje naprave
Napravo lahko preimenujete v mobilni aplikaciji.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo, ki jo želite preimenovati.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite PREIMENOVANJE NAPRAVE.
6. Če želite napravo preimenovati, izberite
PREIMENUJ, če je ne želite preimenovati, pa
izberite PREKLIČI.

Pregled zaslona za
preimenovanje naprave

Odstranitev naprave
Napravo je mogoče izbrisati iz mobilne aplikacije. Če je
naprava v skupni rabi z več računi, bo odstranjena samo
iz vašega računa.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno
rabo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu.
5. Izberite ODSTRANITEV NAPRAVE.
6. Prikaže se sporočilo; če želite odstraniti
napravo, izberite IZBRIŠI, če naprave ne želite
odstraniti, pa izberite PREKLIČI.

Pregled zaslona za
odstranitev naprave

Otroška ključavnica
Z vklopljeno funkcijo Otroška ključavnica lahko termostat
upravljate samo v mobilni aplikaciji, spreminjanje
nastavitev na termostatu pa je onemogočeno.
Termostat
Stanje termostata je prikazano na desni strani, ne glede na
to, ali je omogočen ali onemogočen.
Napolnjenost baterij
Raven napolnjenosti baterij termostata je prikazana na
desni strani.
Različica programske opreme
Različica programske opreme prikazuje trenutno različico
programske opreme, nameščene na termostatu in
sprejemniku. Stanje POSODOBI pomeni, da je na voljo
novejša različica, v nasprotnem primeru pa je prikazano
stanje POSODOBLJENO.
Zaznavanje odprtega okna
Funkcija zaznavanja odprtega okna ima tri stanja:
Zaznavanje odprtega okna je omogočeno
Okno je odprto
Zaznavanje odprtega okna je onemogočeno

Kalibracija senzorja temperature
Kalibracijo senzorja temperature lahko izvedete v mobilni
aplikaciji.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite možnost KALIBRACIJA SENZORJA in
nastavite želeno vrednost med –5 °C in +5 °C.
5. Kliknite SHRANI.

Pregled zaslona za kalibracijo
senzorja temperature

Nastavitev histereze
Histereza je vrednost, pri kateri mora biti trenutna
temperatura nižja od nastavljene temperature, da lahko
vklopite ogrevanje. Histerezo lahko nastavite v mobilni
aplikaciji.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite možnost HISTEREZA in nastavite
želeno vrednost med 0,2 °C in 5 °C.
6. Kliknite SHRANI.

Pregled zaslona za nastavitev
histereze

Zaznavanje odprtega okna
Zaznavanje odprtega okna je funkcija, ki zazna, ali
je vaše okno odprto. Zaznati ga je mogoče le, ko je
grelnik vklopljen. Če je zaznano odprto okno, se grelnik
samodejno izklopi za naslednjih 10 minut, razen če
spremenite katerokoli splošno nastavitev, ki začasno
onemogoči zaznavanje odprtega okna v naslednjih 30
minutah. Tudi po preteku 10 minut od zaznanega odprtega
okna bo to začasno onemogočilo zaznavanje odprtega
okna v naslednjih 30 minutah. Zaznavanje odprtega okna
lahko kadarkoli omogočite ali onemogočite v mobilni
aplikaciji.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Pritisnite drsnik, da vklopite/izklopite
zaznavanje odprtega okna.

Nastavitev temperature proti zmrzovanju
Nastavitev temperature zaščite pred zmrzovanjem
lahko opravite prek mobilne aplikacije. Zaščito pred
zmrzovanjem lahko tudi omogočite ali onemogočite. Če
je aktivna, je na termostatu prikazan simbol
.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite ANTIFROST TEMP. ter nastavite
želeno vrednost med 0 °C in 17 °C.
6. Kliknite SHRANI.

Pregled zaslona za nastavitev
temperature proti zmrzovanju

Nastavitev temperature v načinu Eco
Nastavitev temperature v načinu ECO je mogoče opraviti
z mobilno aplikacijo. Na termostatu se prikaže simbol
.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite temperaturo v načinu ECO in
nastavite želeno vrednost.
6. Kliknite SHRANI.

Pregled zaslona za nastavitev
temperature v načinu Eco

Nastavitev temperature v načinu Comfort
Temperaturo v načinu Comfort lahko nastavite v mobilni
aplikaciji. Na termostatu se prikaže simbol
.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite COMFORT temperaturo in nastavite
želeno vrednost.
6. Kliknite SHRANI.

Pregled zaslona za nastavitev
temperature v načinu Comfort

Prilagodljivi program
Prilagodljivi samodejni program lahko nastavite v mobilni
aplikaciji. Uporabniku omogoča, da vklopi ogrevanje
nekaj minut pred načrtovanim ogrevanjem v 7-dnevnem
programu, da ob predvidenem času doseže želeno
temperaturo v prostoru.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite PRILAGODLJIVI PROGRAM in
nastavite želeno vrednost med 1 in 60
minutami ali IZKLOP.
6. Kliknite SHRANI.

Pregled zaslona za nastavitev
prilagodljivega programa

Nastavitev tedenskega programa
Program lahko nastavite za vsak dan v tednu posebej ali
za vse dni v tednu hkrati. Temperaturo v načinu Comfort
lahko nastavite v 30-minutnih intervalih za posamezen
dan. Temperatura v načinu Eco je privzeto nastavljena v
drugih 30-minutnih intervalih.
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5. Izberite 7-DNEVNI PROGRAM.
6. Izberite 30-minutne intervale, za katere
želite, da se omogoči udobna temperatura
(COMFORT), za vsak dan posebej ali ves teden
hkrati.

Pregled zaslona za nastavitev programa

Način dopusta
Napravo lahko nastavite na način dopusta prek mobilne
aplikacije. Nastavi temperaturo načina dopusta kot
nastavljeno temperaturo do izbranega datuma in časa.
Če je način aktiven, je na termostatu prikazan simbol .
1. Odprite mobilno aplikacijo.
2. Prijavite se v račun, ki ste ga prej ustvarili.
3. Izberite napravo.
4. Kliknite simbol
v zgornjem desnem kotu
in nato NASTAVITVE.
5.Izberite DOPUST.
6. Kliknite DATUM VRNITVE in nato v koledarju
izberite datum vrnitve.
7. Kliknite ČAS VRNITVE in nato na uri izberite
čas vrnitve.
8. Kliknite možnost TEMPERATURA MED
DOPUSTOM in nastavite želeno temperaturo
med dopustom.
9. Kliknite možnost Omogočen je način dopusta.

Pregled zaslona za nastavitev
načina dopusta

Samostojno upravljanje – sprejemnik
Ko oranžna lučka ne sveti, je mogoče ogrevanje upravljati
z gumbom za vklop / izklop na sprejemniku. Če povlečete
gumb za vklop/izklop navzdol, se ogrevanje izklopi. Če
povlečete gumb navzgor, se ogrevanje vklopi.
To bo v mobilni aplikaciji označeno z nastavitvijo
nastavljene temperature na 35 °C. Če je sprejemnik
povezan z omrežjem WiFi, je mogoče ogrevanje upravljati
tudi prek mobilne aplikacije.
Če nastavite temperaturo na 7 °C, se ogrevanje izklopi, če
jo nastavite višje od 7 °C, pa se vklopi.
Če je bilo ogrevanje izklopljeno prek mobilne aplikacije
in ga želite vklopiti z gumbom za vklop/izklop na
sprejemniku, najprej povlecite gumb navzdol in počakajte,
da zelena lučka ugasne, nato pa ga povlecite nazaj gor.

Zamenjava baterij
Če se na zaslonu prikaže simbol baterije, zamenjajte
bateriji:
1. Odstranite termostat z nosilca termostata.
2. Bateriji zamenjajte z dvema alkalnima 1,5-V
baterijama velikosti AA.
3. Namestite termostat na nosilec termostata.
4. Nastavite ČAS po navodilih v razdelku
NASTAVITEV ČASA.
Termostat je pripravljen za nadaljnjo uporabo. Vsi
nastavljeni programi in napredne možnosti so ohranjeni.

Zaznavanje in odpravljanje motenj
Stanje: Zaslon sobnega termostata je izklopljen
• Prepričajte se, da je termostat vklopljen.
• Preverite, ali sta bateriji sobnega termostata pravilno vstavljeni
v prostor za bateriji.
• Preverite, ali sta pola baterij pravilno usmerjena.
• Prepričajte se, da bateriji nista izpraznjeni.

Stanje: Termostat ne more vzpostaviti komunikacije
sprejemnikom
• Izklopite glavno stikalo sprejemnika in ga znova vklopite.
• Pritisnite gumb za vklop/izklop za osvežitev.
• Izklopite termostat in ga znova vklopite.

s

Stanje: Sprejemnik je omogočil zahtevo za ogrevanje, vendar se
kotel ni vklopil
• Preverite, ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji za vklop ogrevanja.
• Preverite, ali je sprejemnik pravilno pritrjen na nosilec.
• Prepričajte se, da je sprejemnik pravilno povezan z ogrevalnim
sistemom.

Stanje: Naprave ni mogoče pametno konfigurirati.
• Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo (po potrebi uporabite
možnost prikaza gesla).
• Zaprite meni pametne konfiguracije (SmartConfig) na
termostatu in v mobilni aplikaciji ter ga nato znova odprite ob
ponovnem poskusu.

Vzdrževanje izdelka in ravnanje z njim
Izdelek je zasnovan za zanesljivo večletno delovanje ob ustreznem
ravnanju z njim. Spodaj je nekaj nasvetov o pravilnem ravnanju:
1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila.
2. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, izjemno
nizkim temperaturam in vlažnosti ter nenadnim temperaturnim
spremembam. To povzroča zmanjšano natančnost merjenja.
3. Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno tresljajem ali
udarcem, ker se lahko poškoduje.
4. Izdelka ne izpostavljajte prekomerni sili, udarcem, prahu, visoki
temperaturi ali vlažnosti, saj lahko s tem povzročite poslabšanje
delovanja izdelka, zmanjšano energijsko vzdržljivost, poškodbe
baterij in deformacijo plastičnih delov.
5. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlažnosti oziroma kapljanju
ali brizganju vode.
6. Na izdelek ne postavljajte odprtega plamena, na primer
prižgane sveče itd.
7. Izdelka ne nameščajte na mesto, kjer ni zadostnega pretoka
zraka.
8. V odprtine izdelka ne vstavljajte predmetov.
9. Ne dotikajte se notranjih odprtin za napajanje izdelka, ker se
lahko poškodujejo in s tem razveljavijo garancijo. Izdelek sme
upravljati samo usposobljena oseba.
10. Za čiščenje izdelka uporabite rahlo navlaženo krpo. Ne
uporabljajte razredčil ali čistil, ker lahko opraskajo plastične dele
in poškodujejo napajanje.
11. Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
12. Če se izdelek poškoduje ali okvari, ga ne popravljajte sami.
Izdelek naj popravijo v trgovini, kjer ste ga kupili.
13. Ta izdelek ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z
omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzira oseba,
ki skrbi za njihovo varnost, ali če jih je ta oseba poučila o uporabi
izdelka. Nadzorujte otroke, da se prepričate, da se ne igrajo z
izdelkom.

Izdelka in baterij po koncu njihove življenjske dobe ne zavrzite
med gospodinjske odpadke, temveč jih odložite v centru za
zbiranje odpadkov. S pravilnim odstranjevanjem odpadkov
se boste izognili negativnim vplivom na okolje in zdravje ljudi.
Recikliranje prispeva k varstvu naravnih virov. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se lahko obrnete na občino, lokalno
komunalno podjetje ali prodajno mesto, kjer ste kupili izdelek.
OPOMBA: Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez
predhodnega obvestila. Zaradi omejenega tiskanja se lahko
prikazani simboli nekoliko razlikujejo od prikazov na zaslonu.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno kopirati brez predhodnega
soglasja.
BSMART d.o.o. izjavlja, da naprava FT WiFi (termostat +
sprejemnik) izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe
Direktive 2014/53/EU. Napravo je dovoljeno prosto uporabljati
znotraj EU.
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