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1 Konfiguration för trådlös kommunikation

Innan du börjar använda appen airconwithme för att styra luftkonditioneringsaggregatet,
måste du konfigurera enhetens gränssnitt för trådlös kommunikation.
I det här avsnittet beskrivs hur enheten ansluts till nätverket via trådlös LAN-router eller
åtkomstpunkt.

1.1 Före start
Kontrollera den åtkomstpunkt eller trådlösa router enheten ska anslutas till. Kontrollera att
den använder 2,4 GHz och läge b, g eller n för trådlös kommunikation. Specifik information om
åtkomstpunkten eller den trådlösa routern finns i bruksanvisningarna för dessa.
Kontrollera att enheten befinner sig så nära åtkomstpunkten eller routern att inga räckviddsproblem uppstår.

1.2 Anslutning av enhet till luftkonditioneringsaggregat
Med enheten följer en installationsskiss som anger exakt var den medföljande kabeln ska
anslutas till enheten. Ena änden av denna kabel ska anslutas till luftkonditioneringsaggregatet
och den andra änden till enheten.
VIKTIGT! Följ noga alla säkerhetsanvisningar och föreskrifter från luftkonditioneringstillverkaren innan enheten installeras.
Luftkonditioneringsaggregatets innedel

Enhet

Anslutningsdon

Internet

1.3 Nedladdning av app
Appen kan laddas ned direkt från Google Play (Android) eller App Store (iOS).
Länkar för nedladdning finns på www.airconwithme.com eller
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intesis.airconwithme&hl=en

https://itunes.apple.com/en/app/airconwithme/id1228856890?mt=8

1.4 Trådlös anslutning
Gå till inställningar för trådlösa funktioner på den trådlösa enheten (smarttelefon, handdator
eller bärbar dator) och anslut till det nätverk enheten genererar (DEVICE_xxxxxx).

Android-version			

iOS-version

1.5 Konfiguration av trådlös enhet
a.- Öppna appen airconwithme.			

b.- Klicka på knappen Add device.

VIKTIGT! Denna skärmbild är tillgänglig endast
om du inte är inloggad på kontot. Om du redan
är inloggad, logga ut igen för att komma till
denna skärmbild.

c.- Klicka på knappen Start			

d.- Välj anslutningsläge

d.i.- Läge Automatic
Välj det nätverk du vill ansluta till i listan över tillgängliga nätverk och ange eventuellt erforderligt lösenord. Om nätverket inte är tillgängligt, kontrollera att åtkomstpunkten eller routern är
aktiverad och korrekt konfigurerad enligt avsnitt 1.1.

d.iI.- Läge WPS
För att upprätta WPS-anslutning, följ anvisningarna för åtkomstpunkten eller routern för att
utföra parkoppling av enheterna.
e.- Processen slutförd
När processen är slutförd ska enhetens indikeringslampa växla färg enligt nedan.

Om processen inte slutförts på förväntat sätt, upprepa processen från början. Kontakta vårt
supportteam om problemet kvarstår.

2 Användning av app
2.1 Registrering
Klicka på knappen Register för att skapa ett nytt konto.

Fyll i registreringsformuläret för att upprätta det nya kontot. Glöm inte att acceptera villkor och
förutsättningar.
Ett e-postmeddelande skickas till ditt e-postkonto för validering av registreringsprocessen.

2.2 Användargränssnitt
2.2.1 Inloggning
När registreringen är slutförd kan du börja använda appen genom att logga in med användarnamn och lösenord som du angav vid registreringsprocessen.
Klicka på knappen Login och skriv in användarnamn och lösenord.

2.2.2 Styrning
Under Control kommer du åt alla de enheter som är anslutna till ditt konto.
För att styra respektive enhet, klicka på sektionen för den enhet du vill styra för att få åtkomst
till olika alternativ för enheten.

2.2.3 Scenarier
Under Scenes finns ett antal scenarier, lagrade i en unik lista, vilka kan utföras med en enda
knapptryckning.
Definiera olika scenarier för olika tider på dagen (uppstigning, lunch, sänggående etc.) eller
situationer (fest, bortrest, tyst etc.) och kör dem med en enda knapptryckning.
Definiera ett scenario och lägg till de åtgärder du vill utföra för olika enheter.

2.2.4 Inställningar
I avsnittet Settings kan du:
a) växla temperaturenhet (°C eller °F)
b) välja språk
c) läsa information om appen
d) logga ut från appen (till exempel om du vill lägga till en ny enhet)

