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My MAXA APP 
 

Deșeurile de produse electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere normale, ci conform legislației privind DEEE, în 
conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, cu modificările ulterioare, luând legătura cu municipalitatea de la locul de reședință sau cu vânzătorul 

cu amănuntul în cazul în care produsul este înlocuit cu unul similar. 
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Aplicația My Maxa pentru telefoane inteligente vă permite să gestionați confortabil controlul temperaturii locuinței dumneavoastră 
de la orice interfață mobilă. Vă permite să gestionați valorile temperaturii din diversele zone reglate oriunde vă aflați. 
Folosiți întotdeauna cea mai bună conexiune posibilă: în afara locuinței se conectează la instalația dumneavoastră prin intermediul 
datelor operatorului de telefonie mobilă; în interiorul locuinței se conectează la rețeaua internă, în felul acesta conectarea la 
instalație fiind întotdeauna activă. 
1 INSTRUCȚIUNI PRELIMINARE 

1.1 ÎNREGISTRARE 
Pentru a accesa aplicația, trebuie să fiți înregistrați la portalul my.maxa.it introducând adresa în bara de navigare a navigatorului. 
1.2 CREAREA UNUI UTILIZATOR NOU 
 

 
Executați clic pe „sign up” pentru a vă înregistra pe my.maxa.it și a crea un utilizator nou. 
Completați câmpurile necesare: nume utilizator, e-mail și parolă. Selectați opțiunea „I am not a robot” (nu sunt robot) și efectuați 
operațiile necesare, apoi executați clic pe butonul „Sign up.”  
Dacă toate câmpurile au fost executate corect, se va afișa un mesaj pentru a confirma înregistrarea și se va trimite un e-mail pentru 
confirmarea înregistrării.  
Deschideți căsuța dumneavoastră de e-mail, găsiți e-mailul trimis de portalul my.maxa.it și finalizați înregistrarea executând clic pe 
link-ul trimis. 
Pentru a funcționa, aplicația nu are nevoie doar de un cont, ci și de o unitate de comandă asociată utilizatorului înregistrat.  
 
 
1.3 DESCĂRCAREA APLICAȚIEI 
1.3.1 SISTEME ANDROID 
Accesați Play Store pe telefonul inteligent, tastați „my maxa” în bara de căutare de sus. 
Descărcați aplicația My Maxa și instalați-o pe telefon. 
1.3.2 SISTEME iOs  
Accesați APP Store pe telefonul inteligent, tastați „my maxa” în bara de căutare de sus. 
Descărcați aplicația My Maxa și instalați-o pe telefon. 
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2 GHID PENTRU UTILIZAREA MYMAXA  
2.1.1 PORNIREA My MAXA 

Porniți aplicația pe telefonul inteligent executând clic pe pictograma corespunzătoare. 
2.1.2 ECRANUL DE CONECTARE 

 

 
 
Ecranul Conectare utilizează o metodă care vă permite să stocați acreditările pe dispozitivul dumneavoastră.  
După ce vă conectați și treceți de toate controalele (numele de utilizator și parola introduse, numele de utilizator și parola corecte, 
prezența conexiunii la internet), acreditările vor fi stocate în dispozitiv.  
De asemenea, este necesar să aveți unitatea de comandă cu butonul „Easy Connect” (conectare ușoară) pentru a stabili conexiunea 
locală dintre unitatea de comandă și aplicație. 
Dacă aveți unitatea de comandă 7-Touch, butonul va fi prezent pe ecran. a schermata di Login utilizza un metodo che permette di 
memorizzare le credenziali sul dispositivo.  
 

 
  
Pentru a vă conecta la unitatea de comandă în acest mod, după ce v-ați asigurat că aveți toate cerințele, trebuie să țineți apăsat 
butonul de pe unitatea de comandă (sau Touch) în același timp cu butonul „Easy Connect” din aplicație, din ecranul Conectare. Dacă 
am fost autorizați, aplicația se va conecta și putem folosi aplicația prin rețeaua internă când suntem acasă. Dacă unitatea noastră de 
comandă este înregistrată pe server și avem numele de utilizator și parola, putem folosi acreditările când nu suntem acasă.  
Într-adevăr, dacă ne-am conectat cu Easy Connect, ne putem conecta și cu acreditările atunci când plecăm de acasă sau când oprim 
WiFi, iar el va folosi automat conexiunea locală „Easy Connect” când suntem acasă și acreditările atunci când nu suntem acasă. 
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2.1.3 SELECTAREA INSTALAȚIEI 

 

După conectare, apare pagina de selectare a instalației; pentru a intra în 
instalație apăsați pur și simplu pe numele instalației alese.  
Această pagină poate fi văzută numai de utilizatorii care au mai multe instalații 
înregistrate pe my.maxa.it, asociate cu același nume de utilizator. 
Dacă există o singură instalație asociată unui utilizator, aceasta va fi selectată 
automat și va apărea ecranul următor. 
În plus, acest ecran este vizibil numai dacă ne conectăm cu acreditări. 
 
 

 
2.2 MENIU DERULANT 

Executați clic pe butonul  pentru a deschide un meniu derulant. Acesta conține următoarele puncte: 
 

Meniu Funcţie Vizibilitate 
Home Vizualizați pagina de comandă a temperaturii zonei Dacă este setată cel puțin o zonă 

Change plant Vizualizați pagina de selecție a instalației Dacă utilizatorul este asociat mai 
multor instalații 

Rename plant Vă permite să modificați numele unei instalații Din pagina zonelor de termoreglare 
Rename area Vă permite să modificați numele unei zone Din reglarea zonelor climatice 

Change season Vizualizați fereastra pop-up pentru schimbarea anotimpului Întotdeauna 
Heat pump Vizualizați pagina pompelor de căldură Întotdeauna 

Rename heat pump Permite modificarea numelui unei pompe de căldură Numai de la pagina pompelor de 
căldură 

Setpoint Vizualizați pagina de setare a punctului setat  Întotdeauna 
Heat pump 
parameters 

Vizualizați pagina parametrilor pompelor de căldură Întotdeauna 

Heat pump alarms Vizualizați pagina de alarme pentru pompe de căldură Întotdeauna 
Programming Vizualizați pagina de programare orară Întotdeauna 
Information Vizualizați versiunea de firmware a aplicației  Întotdeauna 

Logout Revine la ecranul Conectare, deconectând utilizatorul curent Întotdeauna 
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2.2.1  PAGINA ZONELOR DE TERMOREGLARE  

Din acest ecran pot vedea toate zonele într-un singur loc. Sunt afișate temperaturile din toate zonele. 
Executați clic pe orice zonă pentru a intra în pagina sa de comandă.  
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2.2.2 ZONĂ CLIMATICĂ 
Acest ecran este pagina de reglare a zonei, în care sunt afișați toți parametrii care gestionează zona. 
Principalele elemente ale paginii sunt: 

• Numele zonei, 
• Meniul, 
• Pictogramele de configurare, 
• Monitorul zonei (temperatură/umiditate/punct setat), 
• Pictograme de stare. 

 
 
 
 
 
 
 

 

MENIU 

NUMELE ZONEI 

PICTOGRAME DE 
CONFIGURARE 

MONITORUL ZONEI  

UMIDITATEA ZONEI 

PUNCT SETAT PT 
TEMPERATURĂ 

PICTOGRAME DE 
STARE 

TEMPERATURA 
ZONEI  
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2.2.3 PICTOGRAME DE CONFIGURARE 

Sub numele zonei sunt pictogramele de configurare, care permit utilizatorului să modifice și să configureze funcționarea instalației. 
 

• Regim de funcționare 
Pictograma Descriere 

 Regim automat: nicio pictogramă înseamnă că programarea 
temperaturii orare este activă, astfel încât valoarea temperaturii 
zonei este setată automat conform celor definite în programare. 
 

 

Regim manual: valoarea temperaturii zonei este setată de 
utilizator și rămâne tot timpul constantă. 
 

 

Regim manual temporar: vă permite să modificați valoarea 
punctului setat al temperaturii pentru perioada de programare 
curentă. La sfârșitul perioadei de programare, regimul de 
funcționare va trece de la manual la automat, până la o altă 
modificare făcută de utilizator.  

 
• Viteza ventiloconvectorului 

Pictograma Descriere 

 

Viteză automată: viteza ventiloconvectorului este setată 
automat. 
Executând clic, mă duc la viteza 1. 

 

Viteza 1: viteza ventiloconvectorului este setată pe viteza 
întâi. 
Executând clic, mă duc la viteza 2. 

 

Viteza 2: viteza ventiloconvectorului este setată la viteza a 
doua.  
Executând clic, pot trece la viteza 3.  
 

 

Viteza 3: viteza ventiloconvectorului este setată la a treia 
viteză.  
Executând clic, mă duc la viteza automată.  
 

 
• Pornirea și oprirea zonei 

Pictograma Descriere 

 

Stare PORNIT: funcționare normală a zonei 
 

 
Stare OPRIT: zona este dezactivată  

 
2.2.4 MONITORUL ZONEI 

În centrul ecranului se găsesc informațiile privind temperatura și umiditatea măsurate în zonă și valoarea punctului de temperatură 
setat.  

• Temperatura ambiantă 
Pictograma Descriere 

 

Vizualizați temperatura măsurată în acel moment în mediu 

 
După un timp, valoarea este actualizată automat. Pentru a face citirea manual, trageți ecranul în jos. 
 
 

• Variația punctului de temperatură setat 
Punctul setat este valoarea temperaturii dorite în locuință, care poate fi setat manual de utilizator sau automat de programarea 
orară. Este posibilă modificarea valorii acționând pe + sau - așa cum se vede în tabel: desiderata all'interno dell'abitazione 
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Pictograma Descriere 

 

Reduce valoarea punctului setat 

 

Mărește valoarea punctului setat 

 
• Umiditatea ambiantă 

Pictograma Descriere 

 

Vizualizați valoarea umidității din acel moment în 
mediu 

După un timp, valoarea este actualizată automat. Pentru a face citirea manual, trageți ecranul în jos. 
 

2.2.5 PICTOGRAME DE STARE 
 
Pictogramele de stare indică funcționarea curentă a instalației de aer condiționat și îl informează pe utilizator ce face instalația în 
acel moment. 

Pictograma Descriere 

 

Dezumidificarea este activă 

 

Aerul condiționat este activ în zonă (încălzire sau răcire)  

 

Ventilația mecanică este activă conform programării 

 
2.2.6 SCHIMBAREA ANOTIMPULUI 

Din meniul lateral puteți accesa elementul Modificare anotimp.  

 
Din această fereastră putem alege anotimpul dintre Iarnă și Vară; confirmați executând clic pe OK.  
După confirmare, va fi trimisă comanda pentru schimbarea anotimpului.  
După ce anotimpul s-a schimbat, se va modifica și culoarea de fundal a paginii Prezentare generală și Zonă.  
IARNĂ: portocaliu 
VARĂ: bleu 
 

2.2.7 POMPĂ DE CĂLDURĂ 
 
Această pagină arată valorile aerului de afară, ale admisiei apei, evacuării apei și sondelor de apă caldă menajeră și reproducerea 
LED-urilor de pe afișajul mașinii. 
Din manual puteți alege și starea mașinii și sanitară și selecta punctul setat Confort sau Economie. 
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2.2.8 PROGRAMARE 
Pentru a modifica și a gestiona programarea orară a temperaturilor din toate zonele, putem accesa programarea orară din 
elementul de programare, accesibil din meniul lateral.  

 
Putem să adăugăm o nouă perioadă executând clic pe +, să o eliminăm executând clic pe x, sau să modificăm perioadele efective 
executând clic pe creion. 
Pe următorul ecran puteți modifica temperatura perioadei individuale și ora de început și de sfârșit.  

 
 

Executați pur și simplu clic pe + sau - pentru a crește sau a scădea temperatura dorită.  
La ora de început și de sfârșit vom seta ora de început și de sfârșit a perioadei pe care o modificăm.  
Ora aleasă va face mai multe controale: 

• Ora de început nu poate fi mai lungă decât ora de sfârșit; 
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• Ora de sfârșit nu poate fi mai mică decât ora de început; 
• Ora de sfârșit nu poate depăși ora de sfârșit a perioadei următoare; 
• Ora de început nu poate fi mai mică decât ora de început a perioadei anterioare; 
• Prima perioadă începe întotdeauna la miezul nopții; 
• Ultima perioadă se termină întotdeauna la miezul nopții.  

 
În plus, prima perioadă nu poate fi anulată și nu sunt permise mai mult de 5 perioade de programare, iar o perioadă poate dura cel 
puțin 30 de minute și nu sunt permise perioade mai scurte de 30 de minute.  
Dacă modificările sunt efectuate fără a face clic pe butonul Save și părăsiți pagina, veți fi informat că programarea nu a fost salvată.  
De pe același ecran este posibil să vedeți atât programarea de vară, cât și programarea de iarnă, iar programarea pentru sezonul 
actual va fi afișată în mod implicit. 
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