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Instalarea în 3 paşi

a. Instalaţi termostatul

b.  Instalaţi cutia de 
relee a  centralei

Creaţi-vă contulInstalaţi portalul de internet 
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Pregătire

 Înainte de instalare

   Verificaţi dacă termostatul este compatibil cu centrala 
dumneavoastră. Consultaţi instrucţiunile producătorului centralei.

   Termostatul fără fir poate fi amplasat aproape oriunde doriţi; 
consultaţi schemele pentru indicaţii privind locaţia ideală. Având în 
vedere că nu necesită cabluri, instalarea sa este foarte simplă.

   Înainte de a instala releul centralei, asiguraţi-vă că alimentarea cu 
energie a centralei este oprită.

În timpul instalării

Veţi avea nevoie de următoarele:
   O şurubelniţă cu cap cruce 
   Şurubelniţă mică cu lama plată 
   Cleşte
   Maşină de dezizolat sârmă

După instalare

   Eliminaţi orice echipamente electronice vechi la un centru de 
reciclare autorizat.

Evitaţi curenţii

Nu amplasaţi în 
lumina directă 

a soarelui

1,5m

Nu amplasaţi 
deasupra unei 

surse de  căldură 

 

 
 

.

 

Etapa 1  a : Instalarea termostatului

1.   Dacă este necesar, deconectaţi şi îndepărtaţi 
echipamentele vechi.

3.   Prindeţi placa de montare pe perete.

2.   Separaţi termostatul de placa sa de montare.

Atenţie: acest termostat 
nu necesită cablaje. 
Izolaţi orice conductori 
şi repoziţionaţi-i  
în perete.

Fişe

Şuruburi Îndepărtaţi peretele 
de protecţie dintre baterii

Apucaţi  cadranul de 
setare şi trageţi-l în 
afară uşor.

Apăsaţi 
partea superioară a 
termostatului în jos, trageţi 
de el pentru a-l scoate şi 
înclinaţi-l în faţă.

4.   Reataşaţi termostatul pe placa sa de montare.
Agăţaţi 
urechile de 
instalare pe 
placa de 
montare.

Înclinaţi termostatul 
pe perete şi clipsaţi-l 
la locul său.

Apoi reinstalaţi cadranul 
de setare.
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Etapa 1  b : Instalarea releului centralei la centrală Etapa 2  : Instalarea portalului de internet RFG100

5.   Scoateţi placa de conexiuni din releul centralei. 1.  Conectaţi portalul la o sursă de alimentare cu energie6.  Montarea plăcii de conexiuni pe perete.

8.   Conectaţi releul centralei la placa de conexiuni. 2.   Conectaţi cablul Ethernet ar portalului la un router de internet 

Apăsaţi 
cu grijă o 

şurubelniţă în 
orificiu până 

când capacul se 
desface.

Consultaţi 
instrucţiunile 
producătorului 
centralei pentru 
a afla cum 
trebuie realizate  
racordurile de la 
contactele releului.

Înclinaţi 
capacul în sus şi 

scoateţi-l.

Instalaţi balamalele, 
rotiţi carcasa în jos şi 
clipsaţi-o la locul ei.

Legaţi N şi respectiv 
L la neutru şi la fază.

Instalaţi-o pe cofret sau direct pe perete, lângă centrală, dar:
La o distanţă de cel puţin 30cm, La o distanţă de cel puţin 
30cm de obiectele metalice sau de cablurile de alimentare 

În timpul punerii sub 
tensiune cele 3 lămpi se 
vor aprinde în culoarea 
roşie. Apoi ledul indicatoar 
al alimentării şi cele ale 
comunicării  RF se vor 
schimba în verde.

Dacă conectarea este 
reuşită, ledul care indică 
conectivitatea va începe să se 
aprindă intermitent în verde  

 

 Albastru Roșu

Reconectaţi 
sursa de 

alimentare 
la instalaţie.

7.   Conectarea cablajelor 
releului centralei.
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Etapa 3  : Crearea contului dumneavoastră

1.  Vizitaţi website-ul de mai jos şi urmaţi diferitele etape pentru a vă crea contul. 3.  Conectaţi-vă instalaţia la portalul de internet

2.   Denumirea instalaţiei. 4.  Descărcarea aplicaţiei. 5.  Folosirea aplicaţiei.

După ce vă înregistraţi contul şi primiţi emailul 
de confirmare a activării, vă rugăm să daţi o 
denumire instalaţiei dumneavoastră.

www.mytotalconnectcomfort.com După încheierea 
localizării, introduceţi 
codurile MAC şi 
CRC ale portalului 
dumneavoastră de 
internet.

Codurile MAC şi CRC sunt scrise 
pe panoul cu informaţii din partea 
inferioară a portalului.

Dacă reuşiţi, lampa verde nu se va 
mai aprinde intermitent.

Acum vă puteţi conecta folosind 
aplicaţia mobilă prin introducerea 
numelui de utilizator şi a parolei 
definite în timpul creării contului.Descărcaţi aplicaţia „Total Connect Comfort International” 

pe Smartphone sau Tabletă.
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Mesaje de eroare

Notă : comunicarea poate fi perturbată de obstacole (obiecte metalice) sau o distanţă prea mare între termostat şi 
portalul de internet.

O
Pierderea comunicării cu portalul 
de internet gateway

Masurati puterea către portal şi verificaţi dacă acesta 
se încadrează în limitele de comunicare RF ale 
termostatului.

Pierderea comunicării cu 
termostatul RF

Verificaţi dacă termostatul RF este alimentat şi se 
află în gama RF.

Lipsa conexiunii la internet Verificaţi dacă routerul are acces la internet.

Conectarea routerului
Dacă ledul rămâne portocaliu, verificaţi cablurile şi 
sursa de alimentare către router.

Nu v-aţi înregistrat încă
Creaţi-vă un cont pe
www.mytotalconnectcomfort.com
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