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1. CARACTERISTICI PRINCIPALE

▪ Touch screen

▪ Interfaţă prin internet (WiFi)

▪ Montare pe perete cu alimentare 85-265V (50-60)Hz

▪ Poate fi amplasată pe masă, cu ajutorul suportului furnizat şi cu cablu de alimentare mini USB (0-5V) 
vândut separat

▪ Operare cu baterii (numai pentru faza de setări)

▪ Comunicare RF cu alte dispozitive

▪ Control dispozitive încălzire/răcire multiple

▪ Actualizare cu card SD

▪ Meniuri intuitive pentru controlarea dispozitivelor

Încărcați unitatea centrală cel puțin o oră înainte de a o conecta cu dispozitivele deja montate.

 1.1. Dispozitive compatibile cu unitatea centrală 

▪ 50 dispozitive de încălzire tip master (termostate) şi 50 dispozitive de încălzire tip slave (receptoare).

▪ 25 dispozitive ON/OFF cu program săptămânal cu paşi de 15 min.

▪ 50 dispozitive de iluminat (ON/OFF)

▪ Dacă doriţi să extindeţi raza RF e posibil să trebuiască să folosiţi un repetor.
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2. INSTALARE

 2.1.  Montare pe perete

Conectați alimentarea cu energie electrică așa cum se descrie mai jos:

     

  A NU SE FOLOSI

SURSĂ DE ALIMENTARE 85-265V – 50/60HZ

Prindeți cu șuruburi pe perete unitatea. Atenție! Agățătoarea trebuie să fie deasupra!

Puneți întrerupătorul în poziția ON (pornit)

ON / OFF

Montați centrala pe unitatea de alimentare și faceți-o să alunece în jos pentru a o agăța. 
Centrala este pregătită pentru utilizare.

 2.2.  Montare pe masă

ON / OFF

CABLU

Conectați unitatea centrală cu cablul (5V, 1A) și apoi montați-i piciorul de suport și puneți între-
rupătorul în poziția ON. Unitatea centrală este pregătită de funcționare.
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3. PICTOGRAME GENERALE

 
Pentru a reveni la ecranul principal

Pentru a reveni la ecranul precedent

Butoanele cu un punct roșu trebuie apăsate lung (min. 5s)

4. ECRAN PRINCIPAL

1 – Data
2 – Afișează ora sau temperatura ambientală Tº a camerei sau zonei. Selectați apăsând partea cen-
trală a ecranului
3 – Temperatură senzor extern
4 – Blocare ecran. Dacă apăsați lung, schimbați între blocat și deblocat
5 – Avertizare eroare sistem (RF, limite, alarme, anomalii baterie...) Accesați lista apăsând acest sim-
bol.
6 – Dispozitivul funcționează pe baterii (! Numai pentru setare și conectare)
7 – Acces camere (activă chiar dacă centrala este blocată, numai pentru a vedea, dar nu pentru a 
modifica setările)
8 – Meniu principal
9 – Stare mod vacanță
10 – Afișare stare boiler dacă este conectat la centrală
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5. SETARE ORĂ

 → 

Setați ora și data. Apoi apăsați  sau 

6. CREARE CASĂ

 → apăsare lungă pe  → 
Creați toate camerele

1. Modificare camere
2. Denumire curentă cameră
3. Pentru a șterge o cameră (zonă)
4. Pentru a crea sau adăuga o cameră (zonă)
5. Pentru a modifica denumirea curentă a camerei (zonei).
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7. MENIU PRINCIPAL

Apăsați  pentru a ajunge în meniul principal.

1 –  Meniu statistici consum

2 –  Limbă (este afișat steagul corespunzător limbii curente)

3 –  Meniu comenzi generale
Folosiți acest meniu pentru a seta toate dispozitivele de același tip în același mod de funcționare.

a – Pentru a selecta modul dispozitivelor de 
încălzire pentru toată instalația

b - Pentru a selecta modul ON/OFF al dispozi-
tivelor pentru toată instalația

c - Pentru a selecta modul dispozitivelor de 
iluminat pentru toată instalația

d – Pentru a valida alegerile
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4 –  Meniu gestionare mod încălzire/răcire
(nu este disponibil încă)

5 –  Meniu setări utilizator
În acest meniu puteți seta:
- Ora, data
- Vară – iarnă (Manual, Automat)
- Unitatea de temperatură (ºC, ºF)
- Culoarea fundalului
- Culoarea butoanelor
- Lumina de fundal
- Screen saver (Activat, Dezactivat)
- Curățare ecran
- Utilizator setări din fabrică

6 –  Stare WIFI

 Buton citire setări WIFI (actualizare)
Parola de acces la internet vă permite să conectați unitatea centrală la contul dv. de internet (vezi 
mai jos) pentru a controla de la distanță sistemul, prin internet sau smart phone.
N.B.: La prima utilizare sau după actualizarea software-ului, așteptați până când simbolul verde de 
stare devine activ.

7 –  Meniu vacanță
- Pentru a seta datele și orele de plecare/sosire
- Folosiți > sau < pentru a selecta anul/luna/ziua, ora & minutul.
- Setați și validați modul de funcționare al dispozitivelor în modul vacanță (Același meniu cu meniul 
general)

8-  Meniu instalare (apăsați lung 3-4 s)
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A. Creare casă

B. Conectare radio

C. Ștergeți un dispozitiv: 
Selectați tipul de dispozitiv și apoi dispozitivul.

D. Ștergeți toate dispozitivele:
Toate dispozitivele instalate în sistem vor fi șterse (camerele vor fi păstrate)

E. Identificați un dispozitiv
Pentru a identifica un dispozitiv al instalației 

a- Pentru a pune meniul în modul recepție
b- Pentru a accesa parametrii dispozitivului.

Procedură:
- Apăsați pe ”a” pentru a face centrala să vă asculte
- Apăsați pe receptorul dispozitivului și așteptați câteva secunde până când este transmisă 
secvența de comunicare radio.
Notă: numărul de identificare (ID) este afișat pe ecran, vă rugăm să repetați procedura pentru a vă 
asigura că aveți același ID. 

- Apăsați lung pe  pentru a modifica numele dispozitivului, puterea.

F. Temperatură predefinită anti-îngheț:
Puteți seta temperatura predefinită anti-îngheț ca valoare de referință pentru întreaga instalație.

G. Setări încălzire:
Puteți seta limitele de temperatură predefinite (min/max) pe zone și decalajul (offset) atribuit dispozi-
tivelor care funcționează pentru reglarea senzorilor la nivelul podelei.

H. Setări WIFI:
Pentru a seta configurațiile WIFI (SSID/ Tip de cheie acces protejat/ parolă). Puteți să faceți acest 
lucru manual sau să scanați rețelele active.
N.B.: se recomandă să se facă conexiunea la internet cu routere WiFi certificate.
Durată conectare automată la routerul WiFi cu cheie WEP: 3-4 min, cu cheie WPA2: 1 min.
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I. Setări predefinite din fabrică
Pentru a reseta sistemul la valorile din fabrică, dar versiunea de software va rămâne aceeași.

J. Update software:
Pentru a actualiza software-ul, cu cardul SD. Sistemul este certificat să lucreze cu carduri SD mai 
mici sau egale cu 16GB. Vezi capitol 14 (pg. 18) pentru procedura de update.

8. GESTIONARE DISPOZITIVE ÎNCĂLZIRE

Apăsați  pe ecranul principal și după ce ați selectat camera, apăsați .

1. Alegere tip dispozitiv (încălzire, iluminat, On/Off). Aceste butoane sunt afișate numai dacă un tip 
de dispozitiv este instalat în cameră (colorate dacă sunt active).
2. Schimbare cameră
3. Modul curent, apăsați pe acest simbol pentru a intra în meniu de unde puteți modifica modul de 
operare actual.
4. Temperatură ambientală sau temperatură setată (setpoint) după ce apăsați o dată pe 10.
5. Indicator încălzire (animat dacă încălzește)
6. Informații despre dispozitivele de încălzire instalate în cameră.
7. Setare temperatură setată curentă (setpoint) (dezactivată dacă ecranul este blocat)
8. Denumire curentă cameră
9. Acces rapid la camera dorită
10. Pentru a afișa temperatura ambientală sau setată la pct. 4.
11. Stare cablu pilot
12. Temperatura podelei dacă reglarea se face la podea
13. Afișat numai dacă ecranul este blocat.
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Apăsați pe ”3” din meniul precedent pentru a accesa acest meniu de moduri.

* Modul Confort : Setați camera pe modul confort. Dacă rămâne activ, va fi respectată mereu 
temperatura de confort.

* Mod Redus : Setați camera pe modul redus. Dacă rămâne activ, va fi respectată mereu tem-
peratura redusă.

* Mod Timer sau Boost : Derogare temporară. Setați durata timerului (zile, ore, minute) 

apăsând pe butonul , apoi validați și setați temperatura dorită pe ecranul principal.

* Modul Anti-îngheț : Folosiți acest mod pentru a pune camera în modul anti-îngheț (temperatu-
ra este setată în meniul de instalare)

* Modul OFF : Pentru a opri încălzirea camerei. Atenție! În acest mod, instalația poate îngheța!

* Modul Auto : În acest mod, temperatura camerei va respecta programul pe care l-ați ales. 

Puteți alege dintre programele existente sau puteți crea unul nou, pe care îl puteți modifica după 
cum doriți.
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Apăsați  pentru a alege dintre:

                

                           

A- Selectare: Pentru a selecta un program existent

B- Creare: Pentru a crea un program nou

Selectați zilele pentru care vreți același program (de ex. miercuri, joi și vineri)

Folosiți butonul Confort  pentru a selecta intervalele orare în timpul cărora va fi respectată 

temperatura confort (intervalul ocru) și butonul redus  pentru a selecta intervalele orare în tim-
pul cărora va fi respectată temperatura redusă (intervalul albastru).

Folosiți săgețile  și  pentru a pune cursorul pe orele dorite.
Validați programul; zilele validate sunt apoi evidențiate cu verde (de ex. luni și marți)
Zilele care nu sunt programate sunt afișate cu roșu.

A

B

C

D
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C – Editare: pentru a vedea și modifica un program existent

D – Informații: pentru a vedea programul curent

P1: Dimineață, Seară & Week-end
P2:  Dimineață, Amiază, Seară & Week-end
P3: Ziua & Week-end
P4: Seară & Week-end
P5: Dimineață, Seară (baie)

9. GESTIONARE DISPOZITIVE ILUMINAT

Apăsați pe  pe ecranul principal și 

1. Alegere tip dispozitiv (încălzire, iluminat, On/Off). Aceste butoane sunt afișate numai dacă un tip 
de dispozitiv este instalat în cameră (colorate dacă sunt active).

2. Schimbare cameră

3. Informații despre dispozitivele de iluminat instalate în cameră.

4. Indică numărul dispozitivului de iluminat curent și numărul de dispozitive de iluminat din cameră

5. Indică starea iluminatului. Dacă apăsați o dată pe el, se schimbă starea iluminatului.

6. Gestionare generală pentru tot iluminatul din cameră

7. Camera curentă

8. Acces rapid la camera dorită

9. Afișat numai dacă numărul de dispozitive e mai mare ca 1; folosit pentru a selecta dispozitivele 
din cameră.

10. Afișat numai dacă ecranul este blocat.
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10. GESTIONARE DISPOZITIVE ON/OFF

Apăsați pe  pe ecranul principal și .

1. Alegere tip dispozitiv (încălzire, iluminat, On/Off). Aceste butoane sunt afișate numai dacă un tip 
de dispozitiv este instalat în cameră (colorate dacă sunt active).

2. Schimbare cameră

3. Informații despre dispozitiv.

4. Indică numărul dispozitivului curent și numărul de dispozitive din cameră

5. Indică starea ON/OFF. Dacă apăsați o dată pe el, se schimbă starea dispozitivului.

6. Gestionare generală pentru toate dispozitivele ON/OFF din cameră

7. Camera curentă

8. Acces rapid la camera dorită

9. Afișat numai dacă numărul de dispozitive e mai mare ca 1; folosit pentru a selecta dispozitivele 
din cameră

10. Apăsați lung pentru a schimba între modul auto și modul normal (colorat dacă este activ)

11. Afișat numai dacă dispozitivul este în modul Auto, apăsați pentru a accesa și edita programul 
dispozitivului.

12. Afișat numai dacă ecranul este blocat.
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11. CONECTARE

Creați camera dacă nu există.  

 →  → 
Conectare radio

 →  → 
- Alegeți tipul de dispozitiv (încălzire)

- Alegeți camera

Notă: Dispozitivul de tip master trebuie să fie primul dispozitiv conectat.
- Puneți dispozitivul în modul conectare (consultați broșura dispozitivului)

- Începeți conectarea cu centrala 

- Urmați instrucțiunile date de centrală (verificați pe dispozitiv realizarea cu succes a conexiunii, 
consultați broșura dispozitivului)

- N.B.: durata de conectare automată în caz de pierdere a comunicării RF: 10s

12. TIPURI DE INSTALARE (ÎNCĂLZIRE)

Tipul 1:

 

În această configurație:
* Conectați mai întâi termostatul cu unitatea centrală înainte de a conecta alte dispozitive.
* Dispozitivele de acționare se reglează în funcție de temperatura termostatului.
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Tipul 2:

 

În această configurație:
* Conectați mai întâi termostatul cu unitatea centrală înainte de a conecta alte dispozitive.
* Celelalte dispozitive se reglează în funcție de temperatura termostatului.

Atenție! În acest tip de instalare, termostatul (MASTER) trebuie să fie în modul reglare Aer (nu podea 
sau Aer + Podea).

Tipul 3:

 

În această configurație:
* Receptorul încastrabil este inevitabil în modul reglare podea pentru că nu există termostat în 
cameră
* Receptorul radiatorului este conectat doar ca dispozitiv de încălzire
* Receiverul termostate cu RF (705.17.03), Priza RF (706.17.04) si Receptorul de încălzire electrică 
(706.17.06) pot fi configurate ca dispozitive ON/OFF sau de iluminat.
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Tipul 4:

În această configurație:
* Fiecare Cutie de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03) este conectat cu unitatea centrală și termo-
statele sunt conectate cu Cutie de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03)
* În timpul conectării, unitatea centrală creează automat camere în funcție de numărul de termostate 
(camere) al Cutiei de comandă 6 Zone cu RF (702.17.03). Camerelor li se atribuie denumiri predefi-
nite, pe care le puteți modifica din meniul ”Creare casă” (puteți identifica aceste camere cu diferite 
setări de temperatură).

13. ACȚIONARE DE LA DISTANȚĂ

Trebuie să conectați unitatea centrală la WiFi: vezi mai sus setare WiFi.
Asigurați-vă că unitatea centrală este conectată la rețeaua WIFI cu adresă IP (vezi mai sus stare 
WiFi); în caz contrar, trebuie să conectați unitatea centrală la WiFi.

Conectați-vă la paginile web pentru a acționa unitatea centrală:
http://smarthome.wattselectronics.com/
sau descărcați aplicația Watts Vision din App Store sau Google Play pe telefon.
Creați un cont.
Validați-vă adresa de e-mail.
Solicitați un cod de conectare pentru a conecta unitatea centrală la contul dv. 
Codul de conectare (valabil 24 h) este trimis pe adresa dv. de mail.
În meniul stare WiFi al unității centrale, introduceți codul de conectare.
Unitatea centrală trebuie să apară după câteva minute în aplicație sau pe pagina web. Apoi, puteți 
acționa unitatea centrală de oriunde v-ați afla.
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14. UPDATE SOFTWARE

Atenție: Acest update se poate face doar dacă versiunea de software instalată este minim V02.00

1. Dezarhivați pe un microSD cele 3 fișiere (wifi.ini, wifi.hex, update.bin) de pe site-ul       
   wattselectronics.com
2. Inserați microSD-ul în unitate

3. Apăsați butonul “Update Firmware” din meniul de instalare 

4. Asteptați sfârșitul programului de update, și apoi mai asteptați cel puțin 1 min înainte să scoateți 
microSD-ul

Verificați versiunea de software afișată pe unitate după update.

În meniul Wifi: 
 Wifi module: 310C
 Communication module: 02.28

În meniul principal:
 User interface menu: V03.01

         

V02.00

V03.01
310C

02.28


