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Namestitev v treh korakih

a. Namestite termostat.

b.  Namestite kotlovno 
stikalno enoto.

Ustvarite svoj lastni račun 
in prenesite aplikacijo.

Namestite medmrežni vmesnik.
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Priprava
 Pred namestitvijo

   Preverite, ali je termostat kompatibilen z vašim kotlom. 
Preberite navodila za kotel.

   Brezžični termostat lahko namestite skoraj kamorkoli; 
predstavo o primernem mestu lahko vidite na slikah. 
Namestitev je zaradi brezžične tehnologije zelo enostavna.

   Pred namestitvijo kotlovne stikalne enote se prepričajte, 
da je kotel odklopljen od električnega omrežja.

Med nameščanjem

Pri roki imejte sledeče orodje:
   križni izvijač
   mali ploski izvijač
   kombinirane klešče
   odstranjevalec izolacije kablov

Po namestitvi

   Stare elektronske naprave odstranite ekološko 
na ustreznem zbirnem mestu.

Izognite se postavitvi 
na prepihu.

Postavite izven 
neposredne sončne 

svetlobe.

1,5 m

Ne postavljajte 
nad virom toplote.

 

 
 

.

 

Korak 1  a : Montaža termostata

1.   Če je to potrebno, odklopite in odstranite 
prvotno napravo.

3.  Pritrdite montažno ploščo na steno.

2.  Ločite termostat od montažne plošče.

Opozorilo: ta termostat 
ne potrebuje kablov. 
Izolirajte vse prvotne 
vodnike in jih skrijte 
v steno.

vložka

vijaka Izvlecite izolirni trak 
izpod baterij.

Previdno 
odstranite 
vrtljivi obroč.

Pritisnite 
vrh termostata navzdol, 
sprostite in odmaknite od 
montažne plošče.

4.   Pritrdite termostat nazaj na montažno ploščo.
Obesite 
zatiča 
v montažno 
ploščo.

Pritisnite termostat 
k steni in s klikom 
pritrdite na mesto.

Nato vrnite 
vrtljivi obroč.
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Korak 1  b : Montaža kotlovne stikalne enote Korak 2  : Namestitev medmrežnega vmesnika RFG100

5.   Ločite montažno ploščo in stikalne enote. 1.  Priklopite vmesnik v električno omrežje.6.  Pritrdite montažno ploščo na steno.

8.   Pritrdite stikalno enoto nazaj 
na namestitveno ploščo.

2.   Priklopite vmesnik z ethernet kablom v domači usmerjevalnik.

Sprostite 
pokrov 
z previdnim 
pritiskom 
vijaka 
v odprtino.

Glej napotke 
proizvajalca 
kotla za 
pravilen priklop 
stikalne enote 
na ohišju sponk 
kotla.

Odprite pokrov 
navzgor in ga 
snemite.

Postavite nazaj 
v tečaja, zaprite 
pokrov in ga s klikom 
pritisnite nazaj na 
svoje mesto.

Priklopite vmesnik 
z ethernet kablom 
v domači usmerjevalnik.

Namestite neposredno na steno ali namestitveno omarico blizu 
kotla, vendar ne bliže od 30 cm od kotla, min. 30 cm od 
kovinskih predmetov in omrežnih kablov.

Med priključevanjem 
trije LED-kazalniki 
zasvetijo rdeče. Kazalnik 
napajanja in radijske 
komunikacije nato 
začnejo svetiti zeleno.

Če je povezava uspela, 
začnejo LED-kazalniki 
povezave utripati zeleno.

 

 Modra Rjava

Napravo 
priklopite 
nazaj na 

napajanje.

7.   Izvedite električni 
priklop stikala.
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Korak 3  : Ustvarjanje uporabniškega računa

1. Obiščite sledečo spletno stran in sledite napotkom. 3.  Povežite vašo napravo s krmilnikom.

2.   Vnesite ime mesta vaše namestitev. 4.  Prenesite si aplikacijo. 5.  Uporabljajte aplikacijo.

Po registraciji vašega računa in prejemu 
potrditve aktivacije po e-pošti vnesite ime 
mesta vaše namestitve.

www.mytotalconnectcomfort.com
Po vnosu mesta 
namestitve vnesite 
kodi MAC in CRC 
vašega krmilnika.

Kodi boste našli na informacijski 
tablici na spodnji strani vmesnika.

Po uspešnem vnosu zelena 
LED-dioda internetne povezave 
preneha utripati.

Sedaj se lahko povežete prek 
mobilne aplikacije (pri prvi 
povezavi je treba izpolniti 
uporabniško ime in geslo, ki ste 
ga vnesli pri ustvarjanju računa).

Prenesite aplikacijo “Total Connect Comfort International” 
na vaš pametni telefon ali tablico.
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Sporočila o napakah

Op.: komunikacija je lahko prekinjena zaradi ovir (kovinskih predmetov) ali zaradi prevelike razdalje med termostatom 
in medmrežnim vmesnikom.

O
Izgubljena povezava 
z medmrežnim vmesnikom

Preverite stanje napajanja vmesnika 
in ali je v dosegu signala termostata.

Izgubljena povezava s termostatom Preverite stanje napajanja termostata 
in ali je v dosegu signala.

Ni povezave z internetom Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.

Povezovanje z domačim 
usmerjevalnikom

Če LED-dioda sveti oranžno, preverite povezavo 
in napajanje domačega usmerjevalnika.

Registracija še ni stekla Ustvarite svoj račun na
www.mytotalconnectcomfort.com
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