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Инструкция за „Комфорт Модул“ при смяна на рутер 

 

Отворете приложението „Termet System Comfort” на Вашия 

телефон или таблет. Ако не сте се вписали в приложението 

с Вашето потребителско име и парола, впишете се. След 

като вече ще влезли, изберете трите черти в горния ляв 

ъгъл, за да влезете в менюто на приложението.  

След като се отвори менюто, изберете графа „Настройки“. 

 

 

 

 

 

 

След като се отворят настройките, изберете графа 

„Настройки на модула“.  

 

След като се отвори списъка с 

настройки на модула, изберете 

графа „Свържете модула към WiFi 

рутера“. 
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Ако сте извършили всичко до тук правилно, ще Ви излезе 

нова страница в приложението с броя стъпки, които 

трябва да следвате подред и да изпълнявате стриктно. 

 

Първата стъпка е да въведете серийния номер на Комфорт 

модула. Той ще бъде предварително въведен, защото 

вече един път сте го вписвали в деня на инсталация на 

модула, но в случай, че не е излязъл автоматично, го 

въведете наново чрез сканиране на кода или ръчно 

изписване.  

Когато сте готови преминете към следващата стъпка. 

 

 

 

 

 

След като сте изпълнили стъпка 1, ще се появи нов 

прозорец с данните за WiFi мрежата на модула. Можете 

да видите името на модула и неговата парола. Копирайте 

паролата и продължете към следваща стъпка. 
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За да е изпълнена стъпката успешно трябва да излезете от 

приложението без да го затваряте и да влезете във WiFi 

настройките на Вашето смарт устройство.  

 

След като сте отворили WiFi настройките, потърсете 

мрежата на Комфорт Модула и се свържете с нея, като 

поставите паролата, която копирахте преди малко.  

Изчакайте свързването да стане успешно и да изпише – 

„Connected, no internet”. Остане свързани и се върнете в 

приложението 

 

В случай, че не намирате мрежата на Комфорт модула не 

се притеснявайте, а изпълнете указанията в следващия 

скрийншот. 

 

В случай, че не откривате WiFi мрежата на Комфорт 

модула, изпълнете стъпката оградена в червено. Тя гласи: 

затворете приложението и отидете при приемника. 

Задръжте бутона под знака за WiFi, докато светодиодът не 

спре да мига. След това отворете приложението и 

започнете да изпълнявате стъпките от начало. След като 

вече Ви се получи успешно свързването с Комфорт 

Модула преминете към следващата стъпка. 
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След като преминете към следващата стъпка ще Ви се отвори отделен прозорец, 

където трябва да въведете името и паролата на WiFi мрежата във Вашия дом. 

Изпишете ги внимателно и правилно и натиснете бутона „SAVE”. Изчакайте докато 

въведените данни се запазят и се уверете, че действието е извършено успешно. На 

снимките ще видите как трябва да изглежда процесът, ако е извършен правилно и 

успешно. 

 

 

 

Ако свързването е било успешно се върнете обратно в 

приложението и преминете към стъпка 5.  

В стъпка 5 трябва да свържете Вашето смарт устройство с 

WiFi мрежата във Вашия дом. (До сега бяхте свързани с 

мрежата на Комфорт модула).  

За целта, излезте от приложението без да го затваряте и 

влезете отново в WiFi настройките на Вашето смарт 

устройство. 
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Свържете се с WiFi мрежата на Вашия дом и изчакайте 

докато свързването стане успешно. 

Внимание! Ако в дома Ви има няколко мрежи, както е 

показано на снимката, мрежата с която се свързвате в тази 

стъпка, трябва да е същата като тази от предишната 

стъпка.   

 

След като вече отново имате интернет се върнете обратно 

в приложението и отбележете, че сте изпълнили стъпката. 

 

 

 

Ако сте изпълнили всичко успешно, ще Ви излезе 

съобщението от картинката. Натиснете окей и излезте от 

менюто.  

 

Комфорт модула е подключен към 

новия рутер. Вече можете да 

управлявате Вашата отоплителна 

система. 
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