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Wi-Heat app

Wifi-Ohjaus
ilma/ilma
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Yleistä tietoa

• Wifi-moduuli lämpöpumpussa ottaa yhteyden verkkon.

• Wifi-moduuli asennetaan lämpöpumpun sisäyksikköön.

• Wi Heat ohjelma ladataan älypuhelimeen tai tablettiin jolla voidaan
ohjata lämpöpumppua. 

• Wi Heat on saatavilla Android ja iPhone puhelimiin/tabletteihin.

• Ohjelma on ilmainen.
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Ominaisuuksia

• Portaaton lämpötilansäätö alueella 10-32ºC.

• Jopa 50 lämpöpumpun ohjaus mahdollinen Wi Heat ohjelmassa.

• Yhtä lämpöpumppua voidaan ohjata usealla Wi Heat ohjelmalla.

• Kaikki lämpöpumpun hälytykset näkyvät ohjelmassa.

• Varoitus korkeasta tai matalasta sisälämpötilasta(säädettävissä
oleva lämpötila-alue).

• Mahdollisuus aikaohjelmaan jokaiselle viikonpäivälle.

• Sisä- ja ulkolämpötilan grafiikka.
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Toimitussisältö Wifi-moduulille

Ohjeet Wifi-moduuli

Kaapeli seuraaville pumpuille: 5000 
ja 7000.

Kaapeli
pumpulle:8000
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Kaapelin asennus wifi-moduuliin

Ole tarkkana että wi-fi moduulin liitin menee pohjaan. Huomaa sama kun 
kytket toista päätä lämpöpumppuun.

Huom: Varmista että liitin menee pohjaan. Että ei jää heikkoa kontaktia.
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Wifi-moduulin asentaminen

7000 5000

Irroita iso ilmanohjaus siiveke. 
Avaa huolto luukku ja asenna wifi-
moduuli. Varmista että liitin menee
pohjaan. 

Irroita sisäyksikön kuori. Avaa
sähkökotelo ja asenna wifi-
moduuli. Varmista että liitin menee
pohjaan.

HUOM: Estä jännitteen syöttö lämpöpumpulle!
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Wifi-moduulin asentaminen

8000

Avaa etupaneeli. Avaa huolto luukku ja 
asenna wifi-moduuli. Varmista että liitin
menee pohjaan. 
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Wifi-moduulin yhdistäminen internettiin.

1. Kytke jännite lämpöpumppuun.

2. Odota muutama sekuntti että wifi-moduulin ledit vilkkuvat nopeasti.

3. Paina ja pidä painettuna (>5sek) kunnes ledit alkavat vilkkua
hitaasti.

DiodAnslutningsknapp
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Wifi-moduulin yhdistäminen internettiin.

4. Mene ”Wifi-yhteyksiin” sinun älypuhelimella tai tabletilla ja yhdistä
Wifiin nimeltä ”heat_pump”. Ja kirjoita salasana joka on: password

Huom: Älä kirjoita Wifi-moduulin
salasanaa. 

password
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Wifi-moduulin yhdistäminen internettiin.

5. Kun yhteys on luotu, avaa verkkoselain ja 
kirjoita osoitteeksi www.setup.com. 

6. Verkkosivu alkaa automaattisesti etsiä Wifi
verkkoja. Kun Wifi verkon haku on päättynyt
näkyy verkkosivulla lista alueella olevista wifi
verkoista. 

7. Valitse wifi verkko johon haluat
Lämpöpumpun liitettävän.

http://www.setup.com/
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Wifi-moduulin yhdistäminen internettiin.

8. Syötä Wifi verkon salasana.

9. Paina ”Connect” ja Wifi-moduuli on nyt
yhdistetty wifi verkkoon. Jos ledissä on jatkuva
a valo, moduuli on yhdistetty.(yhdistäminen
saattaa kestää muutaman minuutin)

Jos jatkaa vilkuttelua muutaman minuutin
jälkeen varmista että wifi yhteys toimii ja aloita
uudestaan kohdasta 3.
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Wifi-moduulin yhdistäminen internettiin.

10. Lämpöpumppu on nyt yhdistetty internettiin Wifi yhteydellä. 
Asenna huoltoluukku takaisin lämpöpumppuun. Huomio että Wifi
moduulin nappi ei painu pohjaan kun asennat huoltoluukun.

11. Kiinnitä HWID ja PWD tarra lämpöpumppuun tai 
käyttöohjekirjaan. Nämä tiedot ovat Wifimoduuli kohtaisia ja näitä
käytetään jotta Wi-heat ja wifi-moduulin yhteys saadaan luotua. 
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Ohjelman käyttöönotto

1. Lataa ja asenna Wi Heat ohjelma.

2. Käynnistä ohjelma.
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Ohjelman käyttöönotto

4. Kirjoita nimesi, s.posti ja sinun
henkilökohtainen salasanasi. 
Valitse ”Hyväksy”

3. Uutena käyttäjänä on tehtävä
uusi tili(Valitse ”Uusi käyttäjä”).

Uusi käyttäjä
Valitse
hyväksy
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Ohjelman yhdistäminen lämpöpumppuun.

6. Valitse ”Lisää uusi”. Nimeä lämpöpumppu, 
Katso Wifi-moduulista HWID.nro ja PSW 
(salasana). Valitse ”Tallenna”.  

5. Täyty s.posti osoite ja 
henk.koht salasanasi.
Valitse ”Kirjaudu sisään”.

Sähköposti
osoite

Henk.koht
salasana

Nimeä
lämpöpumppu

Valitse
Tallenna, ja 
ohjelma palaa
aloitussivulle

Huom: Tässä 
voi kestää jopa
5minuuttia 
ennenkuin uusi
lämpöpumppu
on 
käytettävissä
ohjelmalla.
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Aloitus sivu

Käynnistä
lämpöpumppu
”On/Off” kytkimellä.

Ulkolämpötila näkyy
kun pumppu on 
käynnistetty.
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Aloitus sivu

Todellinen sisälämpötila Todellinen ulkolämpötila

Haluttu sisälämpötila
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Aloitussivun painikkeet (Verrattuna 8000 pumpun kaukosäätimeen)
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Info

• Sisä- ja ulkolämpötilan grafiikka
viimeisen 6 tunnin ajalta

• Lämpöpumpun tila, hälytykset

• Lämpötila hälytys

• Wifin signaalin voimakkuus
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Asetukset – Lisää uusi lämpöpumppu

Jos haluat ohajta useampaa lämpöpumppua sinun täytyy lisätä uusi
lämpöpumppu. Maksimissaan 50 lämpöpumppua saa liitettyä yhteen
tiliin.  

Valitse ”Lämpöpumppu” Lisää uusi

Syötä uuden pumpun
nimi,HWID ja PSW.
Valitse”Tallenna”
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Hälytykset

Valikossa ”Hälytys” voit määrittä lämpötila valvonnan hälytys rajat. 
Kun rajat on valittu paina ”tallenna”

Valitse minimi ja maksimi
lämpötilat.
Valitse ”Tallenna”
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Aikaohjelma

Lämmityksen ajastus(tai 
jäähdytyksen) ohjelmasta

Aika

Lämpötila, 
tila, 
puhaltimen
nopeus
ynm.

Valitse, 
kaikkipäiv
ät tai tietty
päivä.

Valitse ”Valmis”
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Käyttäjätili

Henkilökohtaisen salasanan vaihto
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Kirjaudu ulos ohjelmasta

Kirjaudu ulos.
Tämä kirjautuu ulos ohjelmasta, ei poista pumppuja tai muita tietoja.
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