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Installatie in 3 stappen

a. Thermostaat installeren

b.  Draadloze aan/uit module 
installeren

Uw account instellenInternet-gateway installeren
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Voorbereiding
 Voor installatie

   Bepaal of de draadloze aan/uit module op uw cv-toestel past. 
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw cv-toestel.

   De draadloze thermostaat kan op iedere plek worden ophangen, maar 
bepaal wel de juiste plaats. Er is geen bedrading nodig, installeren 
wordt hierdoor eenvoudig.

   Schakel gedurende de installatie van de draadloze aan/uit module de 
netspanning van de cv-toestel uit door de stekker van de cv-toestel uit 
het stopcontact te verwijderen.

 Tijdens installatie

   U heeft het volgende gereedschap nodig:
   Kruiskop schroevendraaier
   Kleine ‘platte’ schroevendraaier
   Kniptang
   Draadstripper

Na installatie

   Wanneer u uw oude thermostaat weggooit, lever deze dan in bij het 
inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Niet in de tocht

Niet in de zon

1,5m

Niet boven een 
warmtebron
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Stap 1  a : Thermostaat installeren

1.   Indien nodig verwijder de ‘oude’ thermostaat van 
de muur.

3.   Monteer de montageplaat van de thermostaat op 
de muur.

2.   Verwijder de thermostaat van de montageplaat.

Let op: De bedrading 
zal op deze plek niet 
meer worden gebruikt. 
Knip deze af of duw 
deze terug in de muur.

Pluggen

Schroeven
Verwijder beschermfolie 

Trek voorzichtig
de draairing van
de thermostaat af

Druk de thermostaat aan de 
bovenzijde naar beneden en 
kantel de thermostaat naar voren

4.   Plaatst de thermostaat terug op de montageplaat.

Haak de 
thermostaat in op 
de onderkant

Kantel de 
thermostaat 
dicht tot “klik”

Plaats daarna 
de draairing 
terug
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Stap 1  b : Draadloze aan/uit module installeren

5.   Verwijderen afdekplaat aan/uit module. 6.  Montage en bedrading aan/uit module.

8.   Terugplaatsen afdekplaat en netspanning  
aansluiten.

7.   Aansluiten op cv-toestel.

Druk 
voorzichtig een 

schroevendraaier 
in de opening tot de 
afdekplaat loskomt.

Raadpleeg de 
hand-leiding van 
uw cv-toestel 
voor de juiste 
aansluiting op de 
aan/uit-ingang.

Kantel de 
afdekplaat
omhoog en 
verwijder deze.

Bovenkant 
inhaken en 
naar beneden 
kantelen.

Sluit de 
netspanning 
aan en plaats 
de stekker(s) in 
het stopcontact.

Monteer de montage plaat op een inbouwdoos of direct 
op de muur in de buurt van het cv-toestel.
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Stap 2  : Internet-gateway installeren

1.  Sluit de voedingsadapter aan op de gateway en op de netspanning.

2.   Sluit de ethernetkabel aan op de gateway en internetrouter.

Tijdens het opstarten 
zullen de LED’s eerst rood 
branden. Daarna zullen de 
groene voedings LED en 
draadloze communicatie 
LED  branden. De internet 
LED zal rood branden.

De internet LED zal groen 
knipperen  bij een goede 
internetverbinding.
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Stap 3  : Uw account instellen

1.  Open de genoemde link op uw computer en volg de stappen voor het het instellen van uw account.

2.   Maak een locatie aan in uw account.

Nadat u succesvol uw account hebt 
aangemaakt en met de bevestigingsmail hebt 
geactiveerd, maakt u een locatie aan waar de 
thermostaat is geïnstalleerd.

www.mytotalconnectcomfort.com
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Stap 3  : Uw account instellen

3.  Uw locatie verbinden met uw internet-gateway.

4.  De app downloaden op uw smartphone. 5.  Gebruik van de app.

Nadat u succesvol uw locatie hebt aan-
gemaakt dient u het MAC en CRC nummer 
van de internet-gateway in te voeren.

MAC en CRC nummer staan op de 
sticker aan de onderzijde van de 
internet-gateway.

De internet LED zal groen branden 
bij een succesvolle aanmelding.

Voor het gebruik van de app 
dient u uw accountgegevens te 
gebruiken.Download de “Total Connect Comfort Europe” app.
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Storingswijzer

Opmerking: Draadloze communicatie kan verstoord raken door (metalen) obstakels, of wanneer de afstand tussen 
thermostaat en internet-gateway te groot is.

O
Geen communicatie meer met
internet-gateway

Controleer de netvoeding van de internet-gateway 
en of deze zich binnen het bereik van de draadloze 
communicatie bevindt.

Geen communicatie meer met 
thermostaat

Controleer of de thermostaat spanning heeft en 
binnen het draadloze bereik is.

Geen internetverbinding
Controleer of de internetrouter een internetverbinding 
heeft.

Bezig om verbinding met 
internetrouter te maken

Indien LED oranje blijft, controleer de kabels en de 
spanning op de internetrouter.

Nog niet geregistreerd
Maak een account aan op 
www.mytotalconnectcomfort.com
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