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Termostato ambiente 

wireless
Guia de instalação rápida

Falhas de funcionamento

atenção: a comunicação pode ser prejudicada devido à presença de obstáculos (objetos metálicos) ou devido 
a distância excessiva entre o termostato e o router de Internet.

O
Perda de comunicação com 
o router de Internet

Veri�que a alimentação do router e 
teste se esta se encontra dentro dos 
limites do campo de comunicação por RF

Perda de comunicação com 
o termostato de RF

Veri�que se o termostato de RF da 
caldeira, recebe alimentação e se  
está dentro do alcance RF

Não há ligação à Internet Veri�que se a ligação Internet 
funciona corretamente.

Ligando ao router Se o LED apresenta cor laranja, veri�que
os cabos e a alimentação do router de Internet

Eventualmente não efetuou o registo Crie uma conta em
www.mytotalconnectcomfort.com

www.canalcentro.pt
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Preparação
 Antes da instalação

   Veri�que se o seu termostato ambiente é compatível com a
caldeira. Consulte o manual de instalação da caldeira.

   O termostato wireless, pode ser colocado onde se desejar; no entanto, 
recomendamos uma colocação adequada. Este termostato 
não necessita cabos de ligação, o que facilita a sua instalação.

   Durante a instalação do módulo de controlo da caldeira, tenha
o cuidado de desligar a alimentação da caldeira retirando a �cha 
da tomada de corrente elétrica.

Durante a instalação

   Ferramentas necessárias:
   Chave de parafusos de estrela
   Chave de parafusos de fendas
   Alicate
   Alicate de pontas

Depois da instalação

   Deposite o aparelho antigo num ponto de reciclagem.

Evite correntes de ar 

Não �xe num lugar
sujeito a luz solar direta

1,5m

Não posicione por cima 
de uma fonte de calor
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1 2 3

Instalação em 2 passos

a. Instalação do termostato

b.  Instalação do módulo 
de controlo da caldeira

Creação de sua contaInstalação do
router de Internet
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Etapa 1  a : Instalação do termostato

1.   Caso seja necessário, desmonte primeiro o aparelho 
antigo.

3.   Fixe o suporte do termostato à parede.

2.   Separe o termostato do seu suporte.

Atenção: Este 
termostato não necessita 
cabos para ligação 
Isole os �os condutores 
e introduza-os na 
parede.

buchas

parafusos Retire a patilha
de proteção.

Retire a frente de
regulação, puxando
com cuidado.

Empurre a parte superior 
do termostato para
baixo e delize para a 
frente.

4.   Remonte o termostato no seu suporte.

Fixe o termostato 
na sua base.

Faça girar
até que
encaixe. 

Volte a colocar a
frente de regulação 

Etapa 1  b : Instalação do módulo receptor na caldeira

5.   Retire a tampa do módulo receptor. 6.  Fixe o módulo receptor à parede.

8.   Volte a colocar a tampa e ligue o
módulo à alimentação eléctrica.

7.   Proceda às ligações do módulo.

Introduza com 
cuidado uma 

chave de fendas 
na abertura, até

libertar por completo 
a lingueta.

Consulte o 
manual de 
instruções
da caldeira 
para identi�car
os terminais 
de ligação de
contacto do relé.

Faça deslizar  
a tampa para a 
parte superior 
e retire-a.

Encaixe a
tampa na 
base e faça-a
deslizar para
baixo.

Ligue os terminais 
N e L ao neutro e
fase da instalação, 
respetivamente.

Fixe a base de montagem na caixa encastrada ou 
diretamente na parede, próximo da caldeira.

 

Azul Castanho

Certi�que-se que
ligou a instalação
à rede eléctrica.



Etapa 2  : Instalação do Router de Internet RFG100

1.  Ligue o router à rede de alimentação.

2.   Ligue o cabo Ethernet do router ao modem de Internet.

Durante o arranque, 
os 3 LED se iluminam
primeiro a vermelho. 
e seguidamente, os 
LED de alimentação 
e comunicação RF se 
iluminam a verde.

Se a ligação de Internet 
estiver a funcionar corretamente
o LED passará de cor vermelha 
a verde intermitente.

 

Etapa 3  : Criação da sua conta

3.  Vincule a sua instalação ao router de Internet.

4.  Descarregue e instale a aplicação no seu smartphone. 5.  Uso da aplicação.

os nº MAC e CRC encontram-se na
placa de dados situada na base. 

Em caso de êxito, o LED verde 
ilumina-se e deixa de piscar

Agora pode ligar-se desde o seu
dispositivo móvel por meio 
da aplicação; terá somente que 
introduzir o nome de utilizador
o utilizador e password de�nidos
durante a criação da sua conta.

Descarregue a aplicação “Total Connect Comfort Europe” 

1.  Aceda ao seguinte endereço web
    e siga os passos para creação de conta.

www.mytotalconnectcomfort.com

2. Atribua um nome à instalação.

Após o correto registo da sua conta, 
e processada a ativação através do 
e-mail de con�rmação deverá 
atribuir um nome a esta instalação.

Uma vez realizada corretamente a 
localização do dispositivo, introduza os 
códigos MAC e CRC do seu router 
internet   


