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Instalace ve 3 krocích

a. Namontujte termostat

b.  Namontujte kotlovou 
spínací jednotku

Vytvořte si vlastní účet 
a stáhněte si aplikaci

Instalujte internetovou bránu
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Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem
Rychlé uvedení do provozu

Příprava

 Před instalací

   Ověřte, že je termostat kompatibilní s vaším kotlem. Pročtěte si 
návod ke kotli.

   Bezdrátový termostat lze umístit téměř kamkoliv; představu 
vhodného umístění získáte z obrázků. Instalace je díky bezdrátové 
technologii velmi jednoduchá.

   Před instalací kotlové spínací jednotky se ujistěte, že je kotel 
odpojen od elektrické sítě.

Během instalace

Mějte po ruce toto nářadí:
   křížový šroubovák
   malý plochý šroubovák
   kombinačky
   stahovač izolace kabelů

Po instalaci

   Staré elektronické zařízení likvidujte ekologicky v příslušném 
sběrném místě.

Vyhněte se umístění 
v průvanu

Umístěte mimo přímé 
sluneční světlo

1,5m

Neumísťujte nad 
zdroj tepla

 

 
 

.

 

Krok 1  a : Montáž termostatu

1.   Pokud je to nutné, odpojte a odstraňte původní 
zařízení.

3.  Připevněte montážní desku na stěnu.

2.  Oddělte termostat od montážní desky.

Pozor: tento termostat 
nepotřebuje kabeláž. 
Izolujte veškeré 
původní vodiče a 
skryjte je do zdi.

hmoždinky

šrouby Vytáhněte izolační 
pásku zpod baterií.

Sejměte 
opatrně otočný 
prstenec.

Stlačte 
vršek termostatu dolů, 
uvolněte a odkloňte od 
montážní desky.

4.   Připevněte termostat zpět na montážní desku.
Zavěste 
polohovací 
západky do 
montážní 
desky.

Přimáčkněte termostat 
směrem ke zdi a 
zaklikněte na místo.

Poté vraťte zpět 
otočný prstenec.
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Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem
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Krok 1  b : Montáž kotlové spínací jednotky Krok 2  : Instalace internetové brány RFG100

5.   Oddělte od spínací jednotky montážní desku. 1.  Připojte bránu do elektrické sítě6.  Připevněte montážní desku na stěnu.

8.   Připevněte spínací jednotku zpět na instalační 
desku.

2.   Připojte bránu ethernetovým kabelem k domácímu routeru.

Uvolněte kryt 
opatrným 

zatlačením 
šroubováku do 

otvoru.

Viz pokyny 
výrobce kotle 
pro správné 
připojení spínací 
jednotky na 
svorkovnici 
kotle.

Odkloňte kryt 
směrem nahoru 

a sejměte.

Umístěte západky 
do závěsů, sklopte 
kryt a zacvakněte 
jej zpět na místo.Připojte na N nulový, 

na L fázový vodič.

Umístěte přímo na stěnu nebo instalační krabici nedaleko kotle, 
avšak: ne blíže než 30 cm od kotle, min. 30 cm od kovových 
předmětů a  síťových kabelů

Během připojení se 3 
LED indikátory rozsvítí 
červeně. Indikátor napájení 
a rádiové komunikace 
posléze začne svítit zeleně.

Pokud se spojení podařilo, 
LED indikátor spojení 
začně zeleně blikat.

 

 Modř Hnědý

Připojte 
opět 

zařízení 
k přívodu 
proudu.

7.   Proveďte elektrické 
zapojení spínače
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Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem
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Krok 3  : Založení uživatelského účtu

Navštivte následující webovou stánku a postupujte podle pokynů 3.  Připojte vaše zařízení k internetové bráně.

2.   Zadejte název místa vaší instalace. 4.  Stáhněte si mobilní aplikaci. 5.  Používejte aplikaci.

Po registraci vašeho účtu a obdržení potvrzení 
aktivace emailem zadejte název místa vaší 
instalace.

www.mytotalconnectcomfort.com
Po zadání místa 
instalace zadejte MAC 
a CRC kódy vaší 
internetové brány.

Kódy naleznete na informačním štítku 
na spodní straně brány.

Po úspěšném zadání přestane 
zelená LED dioda internetového 
spojení blikat.

Nyní se můžete připojit přes 
mobilní aplikaci (při prvním 
připojení je zapotřebí vyplnit 
uživatelské jméno a heslo, které 
jste zadali při zakládání účtu).

Stáhněte aplikaci “Total Connect Comfort International” 
do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.
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Chybová hlášení

Pozn : komunikace může být narušena překážkami (kovovými objekty) nebo příliš velkou vzdáleností mezi 
termostatem a internetovou bránou.

O
Ztráta spojení s internetovou 
bránou

Ověřte, zda je napájení brány v pořádku a zda je v 
dosahu signálu termostatu.

Ztráta spojení s termostatem
Ověřte, zda je napájení termostatu v pořádku a zda 
je v dosahu signálu.

Není připojení k internetu Ověřte, zda je router připojen k internetu.

Připojování k domácímu routeru
Pokud LED dioda svítí oranžově, ověřtě připojení a 
napájení domácího routeru.

Registrace ještě neproběhla
Vytvořte svůj účet na 
www.mytotalconnectcomfort.com
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