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Telepítés 3 lépésben

a. Telepítse a termosztátot

b.  Telepítse a 
kazánkapcsoló modult

Készítse el Total 
Connect Comfort 

felhasználói fiókját

Telepítse a az internetes 
hálózati modult
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Vezeték nélküli okostermosztát
Gyors telepítési segédlet

Előkészületek
 Telepítés előtt

   Ellenőrizze, hogy a termosztát kompatibilis a kazánnal.
   A vezeték nélküli okostermosztátot szinte bárhol 
elhelyezheti,mivel kábelezésre nincs szükség. Az ideális hely 
megtalálásához tanulmányozza az ábrákat.

   Mielőtt telepíti a kazán kapcsoló modult a kazánt kapcsolja le az 
elektromos hálózatról.

Telepítés alatt

A következőkre lesz szüksége:
   Csillagfejű csavarhúzó
   Kis méretű lapos csavarhúzó
   Fogó
   Kábelcsupaszoló

Telepítés után

   Régi elektromos készülékeit adja le a megfelelő hulldék gyűjtő 
pontokon. 

Kerülje a léghuzatos 
helyeket

A készüléket ne érje 
közvetlen napfény

Ne szerelje 
közvetlenül 

hőforrás fölé
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Első lépés 1  a : A termosztát felszerelése

1.   Ha szükséges szerelje le a régi készüléket.

3.  A hátlapot helyezze közvetlenül a falra.

2.   Vegye le a termosztátot a hátlapról.

Figyelem: A termosztát 
kábelezésére nincs 
szükség! Amennyiben 
a régi, vezetékes 
termosztát helyére 
helyezi el, szigetelje 
megfelelően a fali 
dobozban maradó 
vezeték végeket!

Tiplik

Csavarok Távolítsa el az elemek 
szigetelő lapkáit.

Ehhez távolítsa 
el óvatosan a 
beállító gyűrűt. 

Válassza le a 
termosztátot a hátlapról: 
nyomja a termosztát tetejét 
lefelé, majd lazán húzza maga 
felé, és döntse előre.

4.   A termosztátot pattintsa vissza a hátlapra.
Akassza 
be a 
füleket

Pattintsa a helyére
Helyezze vissza a 
beállító gyűrűt.
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Első lépés 1  b : A kazán kapcsoló modul felszerelése

5.   Távolítsa el az előlapot a kazánkapcsoló 
modulról.

6.  Szerelje a hátlapot a falra.

8.   Helyezze vissza a kazánkapcsoló modult a 
hátfalra.

Illesszen egy 
csavarhúzót 

a nyílásba, 
óvatosan nyomja 

befelé amíg az 
előlap ki nem nyílik.

Kövesse 
a kazán 
gyártójának 
leírását a 
bekötséhez.

Hajtsa fel az 
előlapot és 

vegye le.

Először illessze 
helyére a zsanérokat. 
Akassza be az előlap 
zsanérjait, hajtsa le, és 
pattintsa a helyére.

N – Nulla
L - Fázis

Erősítse a hátlapot közvetlenül a falra vagy fali dobozhoz 
a kazán közelében, de: legyen legalább 30 cm távolságra a 
kazántól, ne szerelje fém felületre és más fém tárgy vagy kábel 
közelébe.

 

Kék Piros

Helyezze 
újra 

feszültség 
alá a 

készüléket.

7.   Kösse be a Kazánkapcsoló 
modul vezetékeit
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Második lépés 2  : Az RFG100 internetes hálózati modul telepítése

1.  Csatlakoztassa az internetes hálózati modult az elektromos hálózathoz

2.   Csatlakoztassa kábellel az internetes hálózati modult az internet router-hez.

Miután áram alá helezte 
a készüléket mindhárom 
LED felvillan, majd az 
áramellátás és az RF 
kommunikáció LED 
zöldre váltanak.

Ha a kapcsolat megfelelő 
az azt jelző LED zöld 
fénnyel villogni kezd.
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Harmadik lépés 3  : Felhasználói fiók készítése

1.  Látogasson el weboldalunkra és regisztráljon! Kövesse a lépéseket fiókja elkészítéséhez.

2.   Nevezze át fiókját.

Miután regisztrált és megkapta aktiváló 
e-mail-ünket, lépjen be és nevezze át fiókját.

getconnected.honeywellhome.com
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3.  Kapcsolja össze fiókját és felhasználási helyét az internetes hálózati modullal.

4.  Töltse le az alkalmazást. 5.  Használja az alkalmazást.

Miután kitöltötte a 
felhasználási hely 
adatait, írja be a 
készülék MAC címét 
és CRC kódját.

A fenti adatokat a készülék alján 
elhelyezett cimkén találja.

Ha a folyamat sikeres a készüléken 
lévő zöld LED villogása megszűnik.

Jelentkezzen be a regisztrációnál 
megadott felhasználói adataival és 
érje el távolról fűtési rendszerét.Töltse le a “Total Connect Comfort International” 

mobil alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére. 
Jelenleg az iOS és Android rendszerek támogatottak. 
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Hibaüzenetek

Megjegyzés: A válaszfalak, fedémek és fém tárgyak, vagy a termosztát és az internetes hálózati modul között 
lévő túl nagy távolság zavarhatják a rádiófrekvenciás kommunikációt.

O
Megszűnt a kommunikáció az 
internetes hálózati modullal

Ellenőrizze a készülék áramellátását.
Ellenőrizze, hogy a készülék a termosztát 
rádiófrekvenciás hatókörében van.

Megszűnt a kommunikáció a 
termosztáttal

Ellenőrizze a termosztát elemeit, és hogy az a 
rádiófrekvenciás hatókörön belül van.

Nincs internet kapcsolat
Ellenőrizze, hogy a router csatlakozik az 
internethez.

Kapcsolódás a router-hez
ha a LED narancssárga fénnyel világít, ellenőrizze a 
router kábeleit és áramellátását.

Nincs regisztrálva
Készítsen fiókot a  
getconnected.honeywellhome.com oldalon.
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