Beknopte handleiding
Apparaat aan het thuis-WLAN koppelen

AEROPAC

Wifi-router:
Thuis-WLAN

SIEGENIA-apparaat,
bijv.:
AEROPAC_123456

S-Nr.

Voordat u begint

SIEGENIA Comfort-app

• Lees voor activatie en montage- de
handleiding van het apparaat
aandachtig door.
• Monteer het apparaat conform de
meegeleverde montage- en
bedieningshandleiding.
• Installeer de app SIEGENIA Comfort op
uw mobiele apparaat (bijv. smartphone
of tablet). De app SIEGENIA Comfort is
gratis te downloaden vanuit uw app
store:

3. SIEGENIA-apparaat selecteren
AEROPAC

4. Eerste configuratie uitvoeren »Ja«
Eerste configuratie
Wilt u nu de eerste configuratie
voor het apparaat uitvoeren?

Ja

5. Administratorwachtwoord 0000
invoeren

Configuratieoverzicht
Naam van het
WLAN-netwerk

»Thuis-WLAN«
»Wachtwoord WLAN«

DHCP

12. Met »OK« bevestigen

In het thuis-WLAN integreren

Apparaat herstarten
U wordt doorgestuurd naar het
apparatenoverzicht

OK

Volgende stap

AEROPAC

7. »Thuis-WLAN« selecteren
WLAN-netwerken

Instellingen van mobiele
apparaten

»Thuis-WLAN«

Volgende stap

13. Activeer in de instellingen van uw
mobiele apparaat het WLAN-netwerk
als uw »Thuis-WLAN«

WLAN-netwerken
Naam van het
WLAN-netwerk

»Thuis-WLAN«

Wachtwoord

Wachtwoord invoeren

Wachtwoord herh.

Wachtwoord herhalen

SIEGENIA Comfort-app
14. SIEGENIA-apparaat selecteren
AEROPAC

Volgende stap
8. Wachtwoord voor »Thuis-WLAN«
invoeren en bevestigen
Wachtwoord

»Wachtwoord WLAN«

Wachtwoord herh.

»Wachtwoord WLAN«

9. Toegangsgegevens controleren

15. Gebruikerswachtwoord
0000 invoeren en met »OK« bevestigen
Wachtwoord invoeren

Annuleren

OK

Toegangsgegevens
Naam van het
WLAN-netwerk

»Thuis-WLAN«

Wachtwoord

»Wachtwoord WLAN«

Wachtwoord herh.

»Wachtwoord WLAN«

Volgende stap
02.2017

11. Configuratieoverzicht controleren

Apparaat integreren

6. In het thuis-WLAN integreren

1. Activeer de instellingen van uw mobiele
apparaat als Wifi-netwerk, voor
instellen van het SIEGENIA-apparaat
(bijv. AEROPAC_123456). Neem ter
identificatie van het SIEGENIA-apparaat
het I-Nr. op het typeplaatje in acht.
2. Voer als wachtwoord het serienummer
van het SIEGENIA-apparaat in
(zie S-Nr. op het typeplaatje)

IP automatisch ontvangen (DHCP)

Wachtwoord

Volgende stap

Instellingen van mobiele
apparaten

10. DHCP geactiveerd laten

Volgende stap

Wachtwoord invoeren

Let op:
- De app SIEGENIA Comfort is compatibel met iOS 8.0 of hoger, iPhone, iPad
en iPod touch, evenals Android 5.0 of
hoger.
- Gezien het grote aantal verkrijgbare
mobiele apparaten kan niet worden
gegarandeerd dat de app SIEGENIA
Comfort op alle smartphones en tablets
alle mogelijkheden ondersteunt.
• Uitgebreide informatie over de bediening
en het verhelpen van storingen vindt u op
de SIEGENIA Smarthome-internetpagina.
https://smarthome.siegenia.com

I-Nr.

H47.MOTS005NL/1

Mobiel apparaat,
bijv.:
Smartphone

