Funcție

Priza Mill WiFi transformă vechile radiatoare în
radiatoare ,,smart”prin conectarea lor la rețeaua
WiFi și la aplicația Millheat (disponibilă pentru
descărcare gratuită pentru Android și iOS). Priza
Mill WiFi are un senzor încorporat de temperatură
și este compatibil cu toate radiatoarele cu
termostate mecanice și majoritatea radiatoarelor cu
termostate electronice (care sunt capabile să își
amintească ultima temperatură setată după o cădere
de curent).
Prin conectarea radiatoarelor la aplicația Android/
iOS prin intermediul prizei Mill WiFi, puteți face
următoarele:
• Controla toate radiatoarele dvs. situate în locații
multiple. Totul este controlat prin intermediul
aplicației Millheat (cu același utilizator);
• Seta programe săptămânale (sau să utilizați
programele standard deja disponibile în
aplicație) utilizând cele 3 moduri: Confort,
Somn, Away/În afara casei;
• Seta temperaturi individuale pentru cele 3
moduri în fiecare cameră;
• Suprascrierea programelor pentru întreaga
casă, o cameră anume sau un radiator specific. Nu
este nevoie să editați un program dacă ajungeți
acasă mai devreme într-o zi normală.
• Porniți modul de vacanță pentru economisirea
energiei în timp ce sunteți plecat. Aplicația va
crește automat temperatura casei înainte de a
vă întoarce.
• Distribuiți casa cu alți membri ai familiei ,
făcând controlul facil.
• + multe alte lucruri
ATENȚIE! Pentru utilizarea în siguranță a
acestui produs, vă rugăm să vă asigurați că
radiatorul poate fi utilizat fără supraveghere.
Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al
radiatorului înainte de a-l conecta la priza Mill
WiFi.

Conectare

• Pentru a descărca aplicația căutați ,,millheat” în
Appstore sau Google Play și instalați aplicația pe
dispozitivul dumneavoastră.
• Vă rugăm să acordați atenție faptului de a instala
aplicația înainte de a conecta priza Mill WiFi la
rețeaua dvs. WiFi. Puteți pur și simplu urma
instrucțiunile oferite de aplicație atunci când
conectați priza Mill WiFi.
• Priza Mill WiFI se va conecta direct la router prin
intermediul WiFi de 2,4 Ghz, modurile b/g/n.
• Vizitați biroul virtual de ajutor la
www.millheat.com pentru mai multe informații
sau dacă aveți întrebări cu privire la aplicația
Millheat, conectarea la WiFi sau alte întrebări
conexe cu aceste subiecte.
ATENȚIE! Priza Mill WiFi va fi conectată direct la
router-ul WiFi. Astfel, este necesar să vă asigurați că
router-ul are capacitate suficientă pentru numărul de
dispozitive active conectate în același timp.

Coduri de culori(lumină de control
WIFi)

Priza Mill WiFi nu a fost conectată la WiFi.
Radiatorul păstrează o temperatură egală de-a
lungul întregii zile și a nopții
Priza Mill WiFi este online în Cloud-ul
Millheat.

clipire

1. WiFi-ul prizei Mill WiFi este
dezactivat de utilizator.

PRIZA MILL WiFi

1. La instalarea/ conectarea Aplicației și a
Cloud-ului, lumina va clipi la diverse
distanțe. Acest lucru este normal
Priza Mill WiFi a întâmpinat o problemă la
conectare sau la identificarea semnalului
WiFi. Vă rugăm să faceți următoarele:
1.

Vă rugăm să deconectați priza Mill WiFi și
să o reconectați;
2. Restartați router-ul WiFi;
3. Verificați router-ul WiFi pentru a vă asigura
că este suficientă capacitate disponibilă pt.
numărul de dispozitive active conectate
simultan;
4. Asigurați-vă că frecvența de 2.4Ghz este
activată pe router-ul dvs. Dacă problema
persistă, recomandăm să dezactivați
frecvența de 5Ghz în timpul instalației.
După finalizare instalării, aceasta poate fi
repornită.
Priza MillHeat WiFi nu este conectată la rețea
și nu aveți contact la cloud-ul Millheat.

Utilizare

1. Înainte de utilizare:
Priza Mill WiFi este echipată cu un senzor integrat
de temperatură, la fel ca senzorii de temperatură
integrați în radiatoare. Pentru a vă asigura că
senzorul de tempertură din Priza Mill WiFi nu este
suprascris de senzorul de temperatură al
radiatorului, vă recomandăm să setați temperatura
radiatorului cu aprox. 5 grade mai mult decât
temperatura maximă dorită. Aceasta se face
manual pe radiator, înainte de a conecta priza Mill
WiFi. Dacă, de exemplu, doriți să aveți o
temperatură de 25 de grade în cameră, înainte de
conectarea prizei Mill WiFi veți seta 30 de grade.
Când radiatorul se va conecta la aplicația Millheat,
prin priza Millheat WiFi, veți putea seta
temperatura dorită la 25 de grade sau chiar mai jos,
din aplicație.
Prin setarea temperaturii radiatorului 5 grade
deasupra temperaturii dorite eliminați posibilitatea
suprascrierii prizei Mill Wifi de senzorul de
temperatură al radiatorului. Dacă radiatorul are un
termostat mecanic vă recomandăm setarea
temperaturii radiatorului cateva trepte deasupra
temperaturii maxime pe care ati dori să o aveți în
mod normal, întrucât estimarea cu acuratețe a
acestor 5 grade poate fi extrem de dificilă.
2. MODELE MILL COMPATIBILE CU PRIZA
MILL WIFI:
Priza Mill WiFi este compatibilă cu toate
radiatoarele Mill, cu excepția modelului HL12, din
anul 2021, asemenea cu toate acele modele care nu
pot fi utilizate fără supervizare: Seria Mill
Convection și Seria Mill Fan.
3. SETĂRI:
Activarea WiFi: Apăsați «add Mill WIFI Socket» în
ecranul ,,Acasă” al aplicației Millheat. Urmați apoi
instrucțiunile din aplicație.
Ștergeți setările WiFi:Apăsați și mențineți butonul
WiFi timp de 3 secunde.
4. UTILIZAREA PRIZEI MILL WIFI CU ALTE
DISPOZITIVE ELECTRONICE:
Priza Mill WiFi poate conecta, de asemenea, și alte
dispozitive electronice, în afară de radiatoare, la
rețeaua WiFi și la Aplicația Millheat, prin oprirea
senzorului de temperatură din aplicația Millheat.
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Manual utilizare pentru

Specificații
1.
2.
3.
4.

Alimentare: 230V~, 50Hz
Intrare/ieșire: 230V, 10A, 50Hz, Max. 2300W
Frecvență: 2.4Ghz, b/g/n standard
. De fiecare dată când schimbați rețeaua WiFi,
reconectarea este necesară
5. Putere maximă transmisie ≤20dBm
6. Gamă frecvență: 2400-2483.5Mhz

Cerințe de sistem

1. iOS 8.0 sau mai nou
2. Android 4.0 sau mai nou

ATENȚIE!

1. Pentru siguranță, întotdeauna opriți
electrocasnicele înaintea conectării Prizei Mill
2. Pentru utilizare exclusivă la interior
3. Nu acoperiți în timpul utilizării
4. Pentru utilizarea în siguranță a acestui
produs, vă rugăm să consultați manualul
utilizatorului al produsului pe care doriți să îl
conectați la Priza Mill WiFi.
ATENȚIE! Pentru utilizarea în siguranță a
acestui produs, vă rugăm să vă asigurați că
radiatorul poate fi utilizat fără supraveghere. Vă
rugăm să consultați manualul de utilizare al
radiatorului înainte de a-l conecta la priza Mill
WiFi.

Garanție

Garanția este validă pentru 2 ani. Produsul va fi
reparat sau schimbat în timpul acestei perioade în
cazul apariției unei defecțiuni. Garanția se aplică
dacă produsul este utilizat în conformitate cu
aceste instrucțiuni și clientul poate prezenta o
chitanță de achiziție. Dacă produsul se defectează
în orice mod, vă rugăm să contactați magazinul de
unde a fost achiziționat sau importatorul oficial
local.

Eliminarea deșeurilor
Simbolul
indică faptul că acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu deșeurile
menajere. Acest produs trebuie să fie livrat la un
centru de reciclare sau container pentru
electrocasnice și echipament electronic. Aceasta
trebuie făcută pentru a evita riscurile de sănătate și
pentru a preveni vătămarea mediului. Afacerile
locale (sau stațiile de mediu din cartierul dvs.) sunt
obligate de lege să accepte și recicleze astfel de
produse, ca un mijloc de eliminare ecologică.

Incalziti-va casa cu stil
Importator oficial in Romania:
Magnum Heating Consult SRL
www.klima-incalzire.ro
klimaincalzire@gmail.com
0766 367 287

Mod de așezare

Function

Mill WiFi Socket makes your old heaters “smart”
by connecting them to your WiFi network and
the Millheat app (available for downloading
for iOS and Android, free of charge). The Mill
WiFi Socket has an integrated temperature
sensor and is compatible with all heaters with
mechanical thermostats and most heaters
with electronic thermostats (that are able to
remember the last set temperature after a
power cut).
By connecting your heaters with the iOS/
Android device through the Mill WiFi Socket
you can do the following:
• Control all your heaters situated in multiple
locations. Everything is controlled with the
Millheat-app (with same user).
• Set up weekly programs (or use the
standard program already available in the
app) by using the 3 modes: Comfort, SSleep,
Away.
• Set individual temperature for 3 different
modes in each room.
• Override the set programs for the whole
house, a specific room or a specific heater.
There is no need to edit your program if you
get home earlier than normal one day
• Enable vacation mode for saving.
energy while you are away. The app will
automatically increase the temperature in
your house before you get back home
• Share your house with other family
members, making control easy.
• + many other things
Caution! For safety usage of this product,
please make sure your type of heater can be
used without supervision. Please consult your
heater’s user manual before you connect it to
Mill WiFi Socket.

Connection

• To download the app search for «millheat»
in Appstore or Google Play and install the
app on your device.
• Be aware that the Millheat-app must be
installed before you connect your Mill WiFi
Socket to your WiFi network. You can then
simply follow the instructions given in the
app when connecting Mill WiFi Socket.
• Mill WiFI Socket will connect directly to your
router via WiFi with 2,4 Ghz mode b/g/n.
• Go to our help desk www.millheat.com for
more information or if you have any questions
regarding the Millheat-app, connecting to
WiFi or other relating questions.
Attention! Mill WiFi Socket will be connected
directly to your WiFi router and it is therefore
important to make sure the router has
sufficient capacity for the number of active
devices connected at the same time.

Color codes (WIFi control light)
The Mill WiFI Socket has not been
connected to WiFi. The heater keeps an
even temperature throughout the whole
day and night
The Mill WIFI Socket is online in the Millheat
cloud
1.

The Mill WiFi Socket’s WiFi is
deactivated by the user

1.

When installing /connecting the
Millheat-app and cloud, the light will
flash in various speed. This is normal.
The Mill WiFI Socket has a problem
connecting to or finding the WiFi signal.
Please do the following:

1.

Please remove Mill WiFi Socket from
socket and insert it once again
2. Please restart the WiFi router
3. Please check the WiFi router to make
sure the capacity is sufficient for the
number of active devices connected at
the same time
4. Please make sure 2,4 Ghz is
activated on your WiFi router. If the
problem persists, we recommend
you to deactivate 5 Ghz during the
installation. After the installation 5 Ghz
can be activated again.
The Mill WiFi Socket is offline and have no
contact with the Millheat cloud

Usage

1. BEFORE USE:
The Mill WiFi Socket is equipped with an
integrated temperature sensor, just like the
temperature sensors integrated in heaters. To
make sure the temperature sensor on Mill WiFI
Socket is not overridden by the temperature
sensor on the heater, we recommend you
setting the temperature on the heater to
approx. 5 degrees more than your maximum
desired temperature. This is done manually on
the heater before you connect Mill WiFi Socket.
If you for example wish to have a maximum
temperature of 25 degrees in the room, you
should set the temperature on the heater
to 30 degrees before you connect Mill WiFi
Socket. When your heater now connects to
the Millheat app through the Mill WiFi Socket,
you can set your desired temperature to 25
degrees or lower in the app. The temperature
set in the Millheat app is now the desired
temperature for the room.
By setting the temperature on the heater
5 degrees above your maximum desired
temperature you simply make sure the heater’s
temperature sensor does not override the
function of the Mill WiFi Socket. If you have
a mechanical thermostat we recommend
you set the temperature on the heater some
steps above the maximum temperature you
mormally desire, as estimating an accurate of 5
degrees above could be challenging.
2. MILL MODELS COMPATIBLE WITH WIFI
SOCKET:
Mill WIFi Socket is compatible with al Mill
heaters with an exception of 2012 model
Mill Glass serial number: HL12, as well as our
heating series that should not be used without
supervision; the Mill Convection series and the
Mill Fan heater series.
3. SETTINGS:
Activating WiFi: Press «add Mill WIFI Socket» on
the home screen in the Millheat-app. Follow
the instructions in the app.
Delete WiFi settings: Press and hold WiFi button
for 3 seconds.

4. USING MILL WIFI SOCKET ON OTHER
ELECTRONIC DEVICES:
Mill WIFi Socket can also connect electronic
devices other than heaters to your WiFi
network and the Millheat app by switching off
the temperature sensor in the Millheat app.

Specifications

1. Power Rating: 230V~, 50Hz
2. Input/output: 230V, 10A, 50Hz, Max. 2300W
3. Frequency: 2.4Ghz, b/g/n standard
4. Whenever you change a WiFi network,
reconnection is required.
5. Maximum transmitting power: ≤20dBm
6. Frequency range: 2400-2483.5Mhz

System Requirements
1. iOS 8.0 or higher
2. Android 4.0 or later

Caution!

1. For safety, always switch off your appliances
before connecting Mill WiFi Socket
2. For indoor use only
3. Do not cover when in use
4. For safety usage of this product, please
consult the user manual of the product you
are connecting to Mill WiFi Socket.
Caution! For safety usage of this product,
please make sure your type of heater can be
used without supervision. Please consult your
heater’s user manual before you connect it to
Mill WiFi Socket.

Warranty

The warranty is valid for 2 years. The product
will be repaired or replaced during this time
should any malfunction occur. The warrany
applies if the product is used according to
these instructions and the customer can
present a purchase receipt. If the product
malfunctions in any way, please contact the
store where it was purchased or the importer.

Waste disposal

The symbol indicates that this product is not
to be disposed of together with household
waste. This product must be delivered to a
recycling service or container for eletrical
appliances and electronic equipment. This is
done to avoid health risks and prevent harm
to the environment. Local business (or the
environmental station in your neighborhood)
are required by law to accept and recycle
such products, as a means of environmentally
sound disposal.

Keep warm with style
Official importer in Romania
Magnum Heating Consult SRL
www.klima-incalzire.ro
klimaincalzire@gmail.com
0766 367 287

Placement

