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Kablosuz Akıllı Termostat
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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3 adımda kurulum

1

2

a. Termostatı kurun

İnternet ağ geçidini kurun

b. Kombi röle
kutusunu kurun

3

Hesabınızı oluşturun

2

Hazırlık
Kurulumdan Önce
 ermostatlarımız tüm kombilerle uyumludur. Teyit etmek için kombi
T
dokümanlarını kontrol ediniz.
Kablosuz termostat dilediğiniz her yere yerleştirilebilir; uygun montaj
konumunu belirlemek için diagramlara göz atınız. Kurulum için
kablolama gerekmediğinden oldukça kolay bir şekilde kurulumu
gerçekleştirebilirsiniz.
Kombi röle kutusunun kurulumundan önce kombinin fişini çekin veya
sigortasının kapalı olduğundan emin olun.

Kurulum sırasında
Kurulum için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:
Yıldız tornavida
Düz uçlu tornavida
Pense
Elektrik bandı

Dikkat edin

Kurulumdan sonra
 üm eski elektronik cihazlarınıza ait atıkları yetkili geri dönüşüm
T
merkezlerine iletin.
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Herhangi bir ısı
kaynağının üzerine
yerleştirmeyin

1,5m
Doğrudan güneş
ışığı alan bir yere
yerleştirmeyin
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Adım 1 a : Termostatın Kurulumu
1. E
 ğer varsa eski cihaz bağlantılarını sökün ve
cihazı çıkarın.

2. Termostatı montaj plakasından ayırın.
Ayar kapağını tutun
ve yavaşça çekerek
çıkarın.

Dikkat: bu termostat
kablolama gerektirmez.
Kablo uçlarını elektrik
bandı ile sararak
duvar içinde bırakın .

3. M
 ontaj plakasını duvara sabitleyin.

4. Termostatı montaj plakasına yerleştirin.
Termostatın arkasında alt
kısımda yer alan iki tırnağı montaj
plakasındaki yuvalarına geçirin

Dübeller

Vidalar

Termostatın arkasındaki, gri
üst tırnağı aşağı doğru itin
ve beyaz montaj plakasını
kendinize doğru çekin.

Pillerin arasındaki
koruyucuyu çıkarın

Termostatı
duvara doğru
bastırarak üst
tırnağın oturmasını
sağlayın

Ayar kapağını
yerleştirin
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Adım 1 b : Kombi Röle kutusunun kurulumu
5. K
 ombi röle kutusunun kablo
bağlantı plakasını çıkarın

Tırnağı
kurtarmak için
tornavida ile
ileri itin

7. K
 ombi röle kutusunun
kablolamasını yapın.
Kombi üreticisinin
talimatları
doğrultusunda
röle kutusunun
nasıl
kablolanacağını
kontrol edin.
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6. Kablo bağlantı plakasını duvara sabitleyin.

Kapağı yukarı
doğru eğerek
çıkarın.

Mavi

Kombiye yakın bir konuma, varsa niş içerisine veya
doğrudan duvar üzerine sabitleyin kombiye 30cm’ den
daha yakın olmamalıdır.
Kahverengi

Cihazın N ve L
bağlantılarını nötr ve
fazı dikkate alarak yapın.

8. K
 ombi röle kutusunun montaj
plakasına yerleştirin.

Tırnakları
yuvasına
oturttuktan sonra
cihazı aşağı
doğru eğerek
yerine oturtun

Kurulum
tamamlandıktan
sonra sisteme
enerji verin
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Adım 2 : İnternet ağ geçidinin kurulumu RFG100
1. İnternet ağ geçidini fişe takın.
İnternet ağ geçidine enerji
geldikten sonra 3 led de
kırmızı olarak yanacaktır.
Sonrasında güç ve
kablosuz iletişim ledleri
yeşile dönecektir.

2. İnternet ağ geçidini bir modeme ethernet kablosu ile bağlayın.

Eğer bağlantıda bir sorun
yoksa bağlantı ledi yeşil
olarak yanacaktır.
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Adım 3 : Hesabınızın oluşturulması
1. H
 esabınızı oluşturmak için aşağıda verilmiş olan linki ziyaret ederek belirtilen adımları takip edin.

www.mytotalconnectcomfort.com
2. K
 urulumu isimlendirin.
Hesabınızı kaydettikten ve e-mail adresinize
gönderilen doğrulama mailini aldıktan
sonra lütfen kurulumu isimlendirin.
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3. İnternet ağ geçidine kurulum ayarlarınızı tanımlayın.

Konum
ayarlarlarınızın
yapılandırmasını
tamamladıktan sonra
internet ağ geçidinin
MAC adresini ve
CRC kodunu girin.

4. Uygulamayı yükleyin.

“Total Connect Comfort International” uygulamasını
akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyin.

MAC adresi ve CRC kodu internet
ağ geçidinin altındaki etikettedir.

Tanımlama başarılı olduğunda,
yeşil led sönecektir.

5. Uygulamayı kullanın.

Hesabınızı oluştururken
kullandığınız kullanıcı adı ve
şifre ile mobil uygulamaya
giriş yapabilirsiniz.
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Hata kodları
O

İnternet ağ geçidi iletişim kaybı

İnternet ağ geçidinin fişini çekip tekrar
takın ve termostatın kablosuz iletişim limiti
sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.

Kablosuz termostat
ile iletişim kaybı

Kablosuz termostatın açık olduğunu ve kablosuz
iletişim limiti sınırları içerisinde olduğunu kontrol edin.

İnternet bağlantısı yok

Modemin internet erişimi olduğundan emin olun.

Modeme bağlanılıyor

Eğer bağlantı ledi turuncu olarak yanıyorsa
ethernet kablosunu kontrol edin ve
modemin açık olduğundan emin olun

Hesap oluşturulmadı

www.mytotalconnectcomfort.com
adresinden bir hesap oluşturun

Not: internet ağ geçidi ve termostat arasındaki iletişim, arada çok fazla yabancı cismin olması (metal eşyalar gibi)
veya mesafenin çok fazla olması nedeniyle bozulabilir.
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