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Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a începe să utilizaţi aparatul. Păstraţi instrucţiunile pentru a le putea consulta 
ulterior în caz de nevoie. 
 
 
1. Domenii de utilizare 
MAX! Cube vă oferă o soluţie uşor de utilizat pentru configurarea componentelor MAX! cu software-ul MAX! şi portalul MAX! Îl 
puteţi utiliza de asemenea pentru a verifica starea camerelor dvs.! Cube asigură comunicarea între aparatele MAX! şi unitatea 
de comandă prin intermediul unui PC şi al unei conexiuni la internet şi stochează toate configurările efectuate de dvs. 
 

MAX! Cube (şi implicit întregul sistem MAX!) poate fi controlat în moduri diferite cu ajutorul conexiunii la internet existente: 
• Prin intermediul software-ului local MAX! 
• Prin intermediul funcţiei MAX! control internet 
• Prin intermediul MAX! App, care este o aplicaţie pentru telefoane inteligente 
 

Setările de configurare pentru toate terminalele se efectuează cu uşurinţă prin intermediul software-ului local MAX! Puteţi 
efectua setări diferite pentru fiecare cameră în parte. Setările (de ex. programe săptămânale) sunt transmise la termostatele 
caloriferelor din sistem (astfel, acestea pot funcţiona şi independent de MAX! Cube). 
 

 

Acest aparat se utilizează numai în interior şi trebuie protejat de efectele prafului şi umezelii, precum şi de 
radiaţiile solare sau termice. Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele descrise în aceste instrucţiuni de 
utilizare se consideră drept utilizare necorespunzătoare şi duce la pierderea dreptului la garanţie şi anularea 
responsabilităţii. Valabil şi în cazul transformărilor şi modificărilor de orice fel. Acest aparat se adresează exclusiv 
uzului privat. 
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2. Prezentare generală 
 
 
 
Faţa superioară1: 
POWER: ledul indică dacă este prezentă o sursă de tensiune şi dacă aparatul este gata de 
utilizare. 
INTERNET: ledul indică dacă există o conexiune la reţea/portalul MAX! 
BATTERY: ledul indică dacă bateria unuia din componentele MAX! trebuie înlocuită. 
 1 Vedeţi capitolul 8 pentru secvențele de clipire ale ledului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faţa inferioară:  
Butonul Reset: revine la setările din fabrică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faţa laterală: 
(1) Port de reţea pentru conectarea la un router 
(2) Port pentru alimentarea cu tensiune prin USB (vedeţi capitolul 6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Instrucţiuni de siguranţă 
Acest aparat nu este o jucărie; nu lăsaţi copiii să se joace cu el. Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate deoarece pot fi 
periculoase în mâinile copiilor. Nu deschideţi aparatul: acesta nu conţine piese care să necesite reparaţii efectuate de către 
utilizator. În caz de defecţiuni apelaţi la un specialist. 
 
 
4. Instrucţiuni pentru eliminare 
Nu eliminaţi aparatul laolaltă cu gunoiul menajer! 

 

Aparatele electronice trebuie predate la punctele locale de colectare a echipamentelor electronice uzate, în 
conformitate cu directiva referitoare la echipamentele electrice şi electronice uzate. 

 

Marcajul CE este un simbol de liberă circulaţie a produsului, se adresează exclusiv autorităţilor şi nu constituie o 
garanţie a caracteristicilor aparatului. 
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5. Montajul 
MAX! Cube poate fi fixat pe perete sau aşezat în picioare. 
 

Dacă doriţi să montaţi MAX! Cube pe perete utilizaţi colţarul de perete: 
 

• Marcaţi cu un pix poziţiile orificiilor (a) de pe colţarul de perete. 

• Cu o maşină de găurit, executaţi găurile conform figurii (a). 

• Fixaţi colţarul pe perete cu ajutorul şuruburilor şi diblurilor incluse. 

• Odată ce aţi fixat colţarul, puteţi fixa MAX! Cube pe colţarul de perete, de sus în 
jos, cu deschiderea orientată în jos. 

 
 
 
 
 
 
6. Configurarea sistemului MAX! 
Configurarea sistemului presupune următoarele etape descrise mai jos: 
 

• Conectarea MAX! Cube 
• Instalarea software-ului MAX! 
• Instalarea şi programarea aparatelor MAX! 
• Configurarea funcţiei Internet control 
 
6.1 Conectarea MAX! Cube 
1. Conectaţi MAX! Cube la sursa de tensiune: 
Alimentarea cu tensiune a MAX! Cube se face prin intermediul blocului de alimentare de la reţea inclus în colet. 

 

Atenţie: pentru a evita deteriorarea aparatului utilizaţi pentru alimentare numai blocul de alimentare original 
inclus în colet. 

• Conectaţi blocul de alimentare de la reţea USB la o priză. 
• Conectaţi blocul de alimentare la MAX! Cube prin intermediul cablului USB. Utilizaţi în acest scop portul USB de pe faţa 

laterală a aparatului (2) (vedeţi diagrama din capitolul 2). 
• Ledul POWER începe să clipească imediat ce MAX! Cube începe o auto-testare. 
• Ledul POWER rămâne aprins în permanenţă din momentul în care auto-testarea s-a încheiat cu succes şi sursa de tensiune 

este prezentă. 
 
2. Conectaţi MAX! Cube la router/PC: 
• Conectaţi MAX! Cube la un router. Pentru aceasta, conectaţi cablul de reţea inclus în colet la portul corespunzător (1) de pe 

faţa laterală a MAX! Cube (vedeţi diagrama din capitolul 2). Conectaţi celălalt capăt al cablului la un slot liber al routerului 
dvs. 

• Conectaţi routerul la PC. 

 
• Ledul INTERNET începe să clipească imediat ce conexiunea la router este activă. 
• În câteva momente, ledul INTERNET rămâne aprins în permanenţă. Conexiunea la portalul MAX! este activă şi MAX! Cube 

este acum gata de utilizare. 
 

 

Alternativ, alimentarea lui MAX! Cube se poate face prin intermediul unui port USB al unui router sau al unui 
calculator. Reţineţi că la unele modele, alimentarea USB nu mai este disponibilă odată ce aparatul a fost oprit. 

 

 

Dacă alimentarea cu tensiune a MAX! Cube-ului se întrerupe, termostatele din camere continuă să regleze 
temperatura independent. MAX! Cube funcţionează ca interfaţă cu software-ul MAX!, cu un buton Eco MAX! şi ca 
dispozitiv central de stocare a datelor.  
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6.2 Instalarea software-ului MAX! / cerinţe de sistem 
Pentru a putea să efectuaţi configurări şi să solicitaţi mesaje legate de starea aparatelor, aveţi nevoie ca software-ul MAX! să 
programeze componentele MAX! prin intermediul MAX! Cube. 
 

 

În vederea instalării software-ului MAX!, MAX! Cube trebuie să fie alimentat cu tensiune şi conectat la router.  

 

 

Atunci când configuraţi MAX! Cube, pe router trebuie să fie activat DHCP. Alternativ, prin intermediul software-
ului MAX! puteţi aloca manual MAX! Cube-ului următoarea adresă: 192.168.0.222. 

 
• Descărcaţi software-ul pentru sistemul dvs. urmând link-ul furnizat în Ghidul de utilizare rapidă (la „Descărcaţi şi instalaţi 

software-ul”) sau direct de pe site-ul web al partenerului dvs. contractual. 
• Instalaţi software-ul pe PC-ul dvs. Software-ul porneşte automat iar interfaţa software-ului se afişează în browser-ul dvs. 
 
Cerinţe de sistem:  
Sistem de operare: Windows XP®, Windows Vista™, Windows 7, Mac OS X 10.5 sau superioare 
Browser: Internet Explorer® versiunea 7.0 sau superioare, Mozilla Firefox® versiunea 3.6.16 sau 

superioare, Safari versiunea 5 sau superioare, Google Chrome versiunea 8 sau superioare 
 
6.3 Instalarea aparatelor 
Pentru ca componentele MAX! să poată comunica între ele, aparatele trebuie programate unele la celelalte. Aparatele trebuie 
instalate cameră cu cameră şi, în fiecare cameră, aparat la aparat. Pentru aceasta procedaţi după cum urmează: 
• Instalaţi aparatul pe care doriţi să îl programaţi la sistemul MAX! (de ex. termostat de calorifer MAX!) conform 

instrucţiunilor din manualul său de utilizare. 
• Selectaţi „New device” („Aparat nou”) în software pentru a comuta MAX! Cube în modul de programare. 
• Setaţi aparatul pe care doriţi să îl programaţi la sistemul MAX! (de ex. termostat de calorifer MAX!) în modul de programare 

conform instrucţiunilor din manualul său de utilizare. 
• Aparatul apare în software. 
• În software, faceţi clic pe „Next”. 
• Alocaţi un nume aparatului. Alocaţi aparatul unei camere. 
• Urmaţi aceeaşi procedură pentru toate celelalte aparate pe care doriţi să le programaţi la sistemul MAX! 
 
6.4 Configurarea funcţiei Internet control 
Dacă doriţi să puteţi controla sistemul cu ajutorul funcţiei Internet control sau de pe un telefon inteligent, trebuie să activaţi de 
asemenea accesul la internet şi să configuraţi funcţia Internet control. 

 

Reţineţi că MAX! Cube poate fi accesat cu funcţia MAX! Internet control numai dacă software-ul local MAX! este 
inactiv. 

• Configuraţi-vă contul de utilizator pentru utilizarea portalului cu ajutorul software-ului local MAX! 
• Pentru aceasta clic pe „Internet control” şi urmaţi instrucţiunile. 
Acum dispuneţi de o soluţie flexibilă pentru a vă controla şi configura sistemul MAX!, pe care o puteţi accesa atât de acasă, cât şi 
de pe internet. 
 
 
7. Revenirea la setările din fabrică 
MAX! Cube poate fi resetat manual la starea iniţială.  

 

La revenirea la setările din fabrică toate informaţiile referitoare la aparatele programate şi toate setările se pierd 
şi nu mai pot fi recuperate. 

• Deconectaţi MAX! Cube de la sursa de tensiune şi aşteptaţi 1 minut. 
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Reset şi în acelaşi timp reconectaţi sursa de 

tensiune. 
• Ledul POWER se aprinde şi apoi începe să clipească. 
• Apoi ledul POWER rămâne din nou aprins în permanenţă. Aparatul a revenit la 

setările din fabrică. 
 
 
 
 
 



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

8. Secvenţele de clipire are ledurilor şi regimul de transmisie 
 

Led Stare Semnificaţie 
Led POWER Ledul este stins Alimentarea cu tensiune este întreruptă 

Ledul clipeşte MAX! Cube porneşte şi efectuează auto-testarea 
Ledul este aprins în 
permanenţă 

Auto-testarea s-a încheiat cu succes şi sursa de tensiune este prezentă 

Led 
INTERNET 

Ledul este stins Conexiunea la reţea lipseşte (verificaţi cablajul) 
Ledul clipeşte Conexiunea la reţea cu routerul este stabilită, conexiunea la portalul MAX! 

lipseşte 
Ledul este aprins în 
permanenţă 

Conexiunea la portalul MAX! este activă 

Ledul 
BATTERY 

Ledul este stins Toate componentele MAX! au suficientă tensiune în baterii 
Ledul clipeşte Bateriile unei componente MAX! trebuie înlocuite (vedeţi software-ul MAX!) 

 
 
9. Informaţii referitoare la funcţionarea wireless 
Transmisia wireless se realizează pe o cale de transmisie comună, ceea ce înseamnă că pot apărea interferenţe. Interferenţele 
mai pot fi cauzate de operaţii de comutare, motoare electrice sau aparate electrice defecte.  
Raza de acţiune din interiorul clădirilor poate fi foarte diferită faţă de cea din aer liber. Pe lângă puterea de transmisie şi 
proprietăţile de recepţie ale receptoarelor, un rol important îl au şi condiţiile ambientale ca de ex. umiditatea, precum şi 
structura/ecranarea construcţiilor. 
eQ-3 Entwicklung GmbH declară prin prezenta că acest aparat îndeplineşte cerinţele esenţiale precum şi celelalte prevederi 
importante ale directivei 1999/5/EG. Declaraţia de conformitate integrală se găseşte pe site-ul producătorului.  
 
 
10. Întreţinerea şi curăţarea 
Produsul nu necesită lucrări de întreţinere. Pentru orice fel de reparaţii apelaţi la un specialist. Curăţaţi produsul cu o cârpă 
moale, fără scame, curată şi uscată. Puteţi umezi uşor cârpa cu apă călduţă pentru a îndepărta murdăria mai persistentă. Nu 
utilizaţi detergenţi care conţin solvenţi deoarece aceştia pot coroda carcasa din plastic şi etichetele. 

 
Înainte de a începe să curăţaţi aparatul, deconectaţi-l de la sursa de tensiune. 

 
 
11. Caracteristici tehnice 
Sursă de tensiune 
(bloc de alimentare): 

Intrare: 100 V – 240 V~ / 350 mA 
Ieşire: 5 V = / 550 mA 

Dimensiuni carcasă 
(l x Î x A): 

 
80 x 80 x 80 mm  

Frecvenţă radio: 868,3 MHz 
Clasa receptorului: SRD clasa 2 
Grad de protecţie: IP20 
Rază de acţiune tipică în câmp liber: 100 m 
Interfaţă: RJ-45 (Ethernet) 
Culoare: Alb 
 
Sub rezerva modificărilor tehnice. 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi eQ-3 AG (Maiburger Straße 
29, 26789 Leer, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste 
instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări 
de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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