Hurtigveiledning
Integrere apparatet i det hjemme-WLAN

AEROPAC

Mobilenhet, f.eks.:
Smarttelefon

WLAN-ruter:
Hjem-WLAN

Før du begynner
• Les grundig gjennom monterings- og
bruksanvisningen til apparatet før
igangkjøring.
• Monter apparatet i henhold til den
vedlagte monterings- og
bruksanvisningen.
• Installer SIEGENIA Comfort-appen på
din mobile enhet (f.eks. smarttelefon eller
nettbrett). SIEGENIA Comfort-appen
finner du til gratis nedlasting i App Store:

SIEGENIA-apparat,
f.eks.:
AEROPAC_123456

S-Nr.

SIEGENIA Comfort-appen
3. Velge SIEGENIA-apparat

I-Nr.

10. Aktivere DHCP
Motta IP automatisk (DHCP)

Neste trinn

AEROPAC

4. Utføre første konfigurasjon »Ja«
Første konfigurasjon
Vil du utføre første konfigurasjon
av apparatet?
Ja

11. Kontrollere konfigurasjonsoversikten
Konfigurasjonsoversikt
WLAN-navn

"Hjemme-WLAN"

Passord

"Passord WLAN"

DHCP

5. Legg inn administratorpassord 0000
Legg inn passord

12. Bekreft med "OK"

Neste trinn
6. Integrert i hjemme-WLAN
Integrert i hjemme-WLAN

Neste trinn

1. Aktiver det SIEGENIA-apparatet som
skal opprettes som WLAN-nettverk (f.
eks. AEROPAC_123456) i innstillingene på din mobile enhet. Bruk I-Nr. på
typeskiltet til identifisering av SIEGENIA-apparatet.
2. Angi serienummeret på SIEGENIA-apparatet som passord
(se S-nr. på typeskiltet)

AEROPAC

WLAN-nettverk

Innstillinger på den mobile
enheten

"Hjemme-WLAN"

Neste trinn

13. Aktiver ditt "Hjemme-WLAN" som
WLAN-nettverk i innstillingene på din
mobile enhet

WLAN-nettverk
WLAN-navn

"Hjemme-WLAN"

Passord

Legg inn passord
Gjenta passord

SIEGENIA Comfort-appen
14. Velge SIEGENIA-apparat
AEROPAC

Neste trinn
8. Legg inn og bekreft passord for
"Hjemme-WLAN"
Passord

"Passord WLAN"

Gjenta passord

"Passord WLAN"

9. Kontrollere tilgangsdata

15. Legg inn brukerpassord
0000 og bekreft med "OK"

Legg inn passord
Avbryt

OK

Tilgangsdata
WLAN-navn

"Hjemme-WLAN"

Passord

"Passord WLAN"

Gjenta passord

"Passord WLAN"

Neste trinn
02.2017

Du blir ført videre til
apparatoversikten
OK

7. Velge "hjemme-WLAN"

Gjenta passord

Innstillinger på den mobile
enheten

Apparater ny start

H47.MOTS005NO/1

Merk:
- SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel
med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og
iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.
- På grunn av de mange mobile enhetene
som er tilgjengelig, kan det ikke
garanteres at SIEGENIA Comfort-appen
fungerer fullt ut på alle smarttelefoner og
nettbrett.
• Detaljert informasjon om betjening og
utbedring av feil finner du på nettsiden
SIEGENIA Smarthome.
https://smarthome.siegenia.com

Integrer apparat

