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Prepovedano kopiranje!

1 informacije glede navodil za uporabo 
naprave
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.

 

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti 
za škode ali telesne poškodbe povzročene 
zaradi nepravilne uporabe in neupoštevanja 
navodil za uporabo. V takšnih primerih so 
zahtevki pod garancijo neupravičeni! Za 
posledično škodo ne prevzemamo odgovor-
nosti!  

2 informacije glede tveganj

Pozor! Ne odpirajte naprave: ne vsebuje 
delov, ki bi jih lahko uporabnik enostavno 
popravil. V kolikor je naprava odprta obstaja 
tveganje električnega udara. V primeru napa-
ke dostavite napravo na servis.

Pozor! Ne uporabljajte naprave če opazite 
znake poškodb v ohišju, nadzornih elemen-
tov ali povezovalnih priklopov npr. ali če pri-
kazuje okvaro. Če ste v dvomih kontaktirajte 
pooblaščen servis za pregled naprave. Zaradi 
varnostnih in predpisanih razlogov (CE) je 
nepooblaščeno spreminjanje ni ali modifika-
cija ni dovoljena.

Pozor! Naprava lahko deluje v notranjih 
prostorih in mora biti zaščitena pred učinki 
prahu in umazanije ter sončnega in toplotne-
ga sevanja in mehaničnega delovanja

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!  Vnesite tehnične podatke (posebej 
maksimalno preklopno kapaciteto releja 
in tip obremenitve za povezavo) v račun 
pred povezavo v obremenitev! Vsi naloženi 
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podatki ustrezajo obremenitvi v ohmih! 
Ne presegajte kapacitete specificirane za 
napravo. Preseganje te kapacitete lahko vodi 
v uničenje naprave, v požar  ali v nesrečo z 
elektriko. 

Pozor! Naprava je lahko povezana na eno-
stavno dostopne električne vtičnice. V prime-
ru nevarnosti,  izklopite napravo iz vtičnice.

Pozor! Naprava je namenjena za uporabo na 
ustrezno  inštalirane zidne vtičnice z ozemlji-
tvijo in ne za vtičnice z več priklopnimi vtični-
cami ali vtičnicami na podaljšanih kablih 

Pozor! Ne priključujte naprav v HomeMatic, 
ki bi lahko povzročile požar ali poškodbe pri 
nenadzorovanem delovanju (npr.: naprave iz 
kovine). 

Pozor! Odstranite vtič priklopljene naprave  
iz HomeMatic brezžičnega stikala kadarkoli 
se naprava modificira ali nadgrajuje (npr.: 
zamenjava žarnic) 

Pozor! Vedno povezujte električne 
kable na način, da ne ogrožajo ljudi in 
domačih živali. 

Pozor! Naprava ni bila zasnovana za varen 
odklop. Obremenitev ni izolirana na glavni 
varovalki. 

Pozor! Pred čiščenjem odklopite napravo iz 
vtičnice. Uporabite suho krpo za zuna-
nje čiščenje naprave. Če je naprava delno 
umazana jo lahko nežno obrišete z krpo. Za 
čiščenje ne uporabite čistil, ki vsebujejo topil 
za čiščenje. Poskrbite, da v prostoru ne bo 
previsoke vlage. 

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 nepo-
oblaščene posege ali modifikacije naprave. Naprava je 
namenjena izključno osebni uporabi. Pozor! Ne pove-
zujte več priključnih adapterjev enega v drugega
 
Naprave z elektronskimi napajalniki (npr.: TV ali 
visokonapetostne LED luči) niso obremenjene v Ohmih. 
Lahko proizvajajo nihajoče električne tokove z več kot 
100 A. Preklapljanje takšnih obremenitev lahko ima za 
posledico predčasno obrabo preklopnika.

Naprava je namenjena za uporabo v bivalnih prostorih. 
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3 opis naprave in funkcij 

Z Homematic IP brezžično stikalo lahko udobno prekla-
pljate povezane obremenitve preko aplikacije Home-
matic IP app ali direktno preko naprave. IP brezžično 
stikalo je  povezano hitro in brez potrebnega orodja. 
Enostavno priklopite napravo v električno vtičnico in 
takoj je pripravljena za uporabo. Zahvaljujoč kompak-
tni obliki, IP  brezžično stikalo ne blokira dostopa do 
bližnjih vtičnic.

pregled naprave (slika1):

(A) Sistemski gumb (teaching-in povezava, preklop 
obremenitev – vklop, izklop, LED lučka)

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 inštalacija in povezava teach-in

Preberite celotno poglavje preden pričnete z  
teach-in postopkom.

Najprej nastavite vaš Homematic IP Access Point  
preko  Homematic IP app aplikacije, da onemo-
gočite operacije ostalih  Homematic IP naprav v 
vašem sistemu. Več informacijl ahko pridobite v 
navodilih za uporabo  Access Point. 

Za integracijo IP brezžičnega stikala  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:  

•	 Odprite Homematic IP app aplikacijo na vašem 

pametnem telefonu.

•	 Izberite simbol menija “Teach-in device”.

•	 Priključite IP brežično stikalo v  električno vtičnico 
(slika 2).

Teach-in način ostane aktiviran za 3 minute. Te-
ach-in način  se lahko ročno zažene za dodatne 3 
minute z kratkim pritiskom na sistemski gumb 
(A) (slika 3).
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•	 Vaša naprava se bo avtomatično pojavila na 
Homematic IP app aplikaciji.

•	 Za potrditev vnesite zadnje štiri številke naprave 
(SGTIN) v vašo app aplikacijo ali poskenirajte QR 
kodo ki je priložena v paketu zraven naprave.

•	 Počakajte dokler ni teach-in povezava uspešna.
•	 Če je teach-in povezava uspešna,  LED lučke 

svetijo zeleno. Naprava je sedaj pripravljena za 
uporabo.

•	 Če LED lučke svetijo rdeče  ponovno poskusite 
vzpostaviti povezavo teach-in in ponovite posto-
pek.

•	 Izberite želeno rešitev za vašo napravo.

•	 V app aplikaciji, dodelite napravi ime in jo dodelite 
v prostor (sobo).

Po zaključeni povezavi  teach-in, se povezani porabniki 
lahko enostavno preklapljajo (vklop, izklop).

6 operacije
Po tem ko je bila opravljena teaching-in povezava in in-
štalacija, so enostavne operacije na razpolago direktno 
na napravi.

•	 Pritisnite sistemski gumb (A) na kratko da preklo-
pite vse povezane porabnike. 

Nepravilna uporaba ali okvarjen inštalacija (npr. 
vtičnice in vtiči slabe kvalitete) lahko povzročijo 

pregrevanje IP brezžičnega stikala. Integri-
ran temperaturni nadzor avtomatično izklopi 
porabnika. Naprava je zaščitena proti pregreva-
nju in varnost delovanja je zagotovljena. Takoj 
ko temperatura doseže nekritično vrednost, 
lahko ponovno vklopite IP brezžično stikalo. 
Vedno opazujte dovoljen temperaturni ambient 
naprave in v kolikor je potrebno v izogib možnim 
napakam naj vam inštalacijo pregleda kvalifici-
ran električar.

7 Delovanje po izgubi električnega toka
Po tem ko je bila naprava nameščena v električno 
vtičnico ali po obnoviti električnega toka,  IP brezžič-
nega stikalo izvede test/ponovni zagon (približno 2 
sekundi). LED lučka na kratko utripa oranžno in zeleno 
(LED test prikazovalnik). LED lučke bodo utripale če 
se pojavi napaka med testom (poglavje 8.3 Napake v 
kodah). To se ponavlja kontinuirano in naprava ne izvaja 
svoje funkcije. Če je test kompleten in brez napak, IP 
brezžično stikalo oddaja brezžični telegram, ki vsebuje 
statusne informacije.

8 Odprava napak 

8.1 Nepotrjeni ukaz

V kolikor vsaj eden od prejemnikov ne potrdi ukaza, se 
LED lučke naprave prižgejo rdeče proti koncu neuspe-
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lega procesa prenosa. Neuspeli prenos lahko povzroči 
radijsko motenje (poglavje: 11 Pomembne informacije 
glede radijske povezave). To je lahko posledica:
•	 Sprejemnik ni v dosegljiv
•	 Sprejemnik ne more izvajati ukazov (napake obre-

menitev, mehanične blokade, itd.)
•	 Sprejemnik je v okvari.

8.2 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 enim dolgim in enim 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).

zaporedje 
utripanja led

pomen rešitev 

Kratko 
oranžno utri-
panje (med 
radijskim 
oddajanjem)

Radijsko 
oddajanje 
/poskus 
prenosa

Počakajte dokler ni 
oddajanje potrjeno

 1x dolgo zele-
no utripanje

Oddajanje 
potrjeno

Lahko nadaljujete 
z operacijami

1x dolgo rdeče 
utripanje

Oddajanje ni 
uspelo

Ponovite postopek 
(poglavje 8.1 Nepo-
trjeni ukaz)

Kratko oranž-
no utripanje 
(intervalno na 
10 sekund)

Aktiven 
teach – in 
način

Vnestite zadnje 
štiri številke 
naprave za potrd-
itev (poglavje 5.1  
Inštalacija in pove-
zava teach-in)

1x dolgo rdeče 
utripanje

Dežurni cikel 
je potekel 
ali prenos ni 
uspel

Ponovite postopek 
(poglavje 8.1 Nepo-
trjeni ukaz)
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6x dolgo rdeče 
utripanje

Naprava je v 
okvari

Poglejte svoj app 
glede sporočila 
napake ali kontak-
tirajte prodajalca  

1x oranžno, 
1x zeleno 
utripanje (po 
priklopu v 
vtičnico)

Test prika-
zovalnika

Po zaključku testa 
prikazovalnika 
lahko nadaljujete 

9 obnovitev tovarniških nastavitev

             Tovarniške nastavitve naprave so lahko
             obnovljene. 

V kolikor boste izvedli postopek boste izgubili vse 
nastavitve. Za obnovitev tovarniških nastavitev IP brez-
žičnega stikala nadaljujte po naslednjih korakih:

•	 Odklopite napravo iz vtičnice (slika 2).
•	 Ponovno vklopite napravo vtičnico medtem ko 

istočasno  pritiskate in držite sistemski gumb (A) 
najmanj 4 sekunde dokler LED lučka ne bo začela 
hitro utripati oranžno (slika 3).

•	 Ponovno spustite sistemski gumb.
•	 Pritisnite in držite sistemski gumb ponovno za 

4 sekunde, dokler statusne LED lučke prižgejo 
zeleno.

•	 Spustite sistemski gumb za dokončanje postopka. 

Naprava bo izvedla ponovni zagon.

10 Čiščenje in vzdrževanje

Naprava ne potrebuje vašega vzdrževanja. 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. 
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11 pomembne informacije glede radijske 
povezave

Radijska povezava se izvaja na ne ekskluzivnem 
oddajnem kanalu, ki pomeni, da lahko pride do motenj 
signala. Motnje lahko povzročajo  spremembe operacij 
preklapljanja, električni motorji ali okvarjene električne 
naprave. 

Razpon oddajanja v objektih se lahko razlikuje 
glede razpoložljivosti oddajanja na prostem. 
Poleg oddajne moči in sprejemnih karakteristik 
sprejemnika, lahko podnebni faktorji kot so 
vlaga v bližini, pomembno vplivajo na obstoječe 
strukturno/prikazovalne pogoje delovanja. 

Proizvajalec Q-3 AG izjavlja, da omenjena naprava 
ustreza osnovnim zahtevam in ostalim relevantnim 
regulacijam Direktive 1999/5/EC. Polni tekst izjave o 
ustreznosti najdete na strani: www.homematic.com.

12 technical specifications

Kratek opis naprave: HMIP-PSM

Električna napetost: 230 V/50 Hz

Trenutna poraba: 16 A max.

Poraba v mirovanju: < 0.3 W

Največja preklopna kapaciteta: 3680 W

Vrsta obremenitve: v ohmih, cosφ≥0.95

Življenska doba releja/preklopni cikel: 40000 (16 A, v 

ohmih)

Kategorija meritev: CAT II

Rele: NO contakt, 1-polen, μ kontakt

Tip vtičnice: neodvisno nameščena vtičnica

Delujoč način: S1

Vzdržana napetoste: 2500 V

Razred zaščite: I

Metoda operiranja: Type 1

Stopnja zaščite: IP20

Temperaturni ambient: -10 to +35 °C

stopnja onesnaževanja: 2

Dimenzije (D x V x G): 70 x 70 x 39 mm (brez priklopa)

Teža: 154 g

Radijska frevenca: 868.3 MHz/869.525 MHz

Kategorija sprejemnika SRD category 2

Tip. odprti  RF razpon: 400 m

Dežurni cikel: < 1 % /h < 10 % /h

Proizvajalec si pridružuje možnost tehničnih sprememb
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Navodila za odlaganje odsluženih aparatov

Ne odlagajte naprav z običajnimi smetmi.
Elektronska oprema mora biti odložena na 
lokalnih točkah za zbiranje odpadne elektron-
ske opreme v skladu z skladnostjo Direktive o  
odpadni električni in elektronski opremi.

informacija glede skladnosti

Oznaka CE Marking je samo uradna oznaka v 
povezavi z  svobodnim gibanjem izdelka; ne 
garantira karakteristik proizvoda. 

Za tehnično pomoč kontaktirajte vašega 
prodajalca

uvoz in distribucija: 

Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani 

01 2573 256  i  031 235 200  i  051 655 500  i  tersus@siol.net  i  www.tersus.si


