Hi-Kumo Wifi/App
Installasjons veileder

–
Usynlig teknologi
for din komfort
Med en Wifi/App-styring til din varmepumpe så får du mulighet til å fjernstyre din
varmepumpe via Smarttelefon-app, nettbrett og pc.
Du får i tillegg enklere oversikt over aktuelle temperaturer ute og inne samt veldig
oversiktlig og bra mulighet til å lage ukeprogrammer for regulering av temperaturen.
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–
Installer Wifi-modul
Wifi-modulen SPX-WFG-1 (luft/luft varmepumpe)
alternativt AHP-SMB-01 (luft/vann varmepumpe) må
kobles til innedelens kretskort. Må gjøres av
aut.installatør!
Bruk ledig port CN7
Ta gjerne av deksel på Wifi-modulen for enklere
oversikt.

–
Installer Appen
Hi-Kumo
Appen Hi-Kumo finner du i både App Store og Google Play

–
iPhone
Åpne Appen og trykk
"create an account" og
skape din pesonlige konto

Skanne QR-koden
på modulen

Velg type Wifi modul

Luft/luft varmepumpe SPX-WFG01
Luft/vann varmepumpe AHP-SMB-01

Anslut direkte til modulens
lokale Wifi nettverk

Trykk "Discover"

Hold inne "PROG" knappen på
modulen i 8 sekunder for å
aktivere paring.
Når prog-LED blinker rødt klikk
deg videre til neste steg

Når din Smarttelefon er tilkoblet
modulens Wifi lyser LED-lampen
stabilt rødt.
Nå kan du legge inn ditt lokale Wifi
nettverk med SSID og passord
Pass opp for skrivefeil med små og
store bokstaver, mellomrom, tegn
et.c.
Ditt passord må være maks 32 tegn
langt.

Du kan nå gjøre ferdig
dine kontoinstillinger

30~40
sekunder

–
Android
Hold inne "PROG" knappen på modulen i 8 sekunder for å aktivere paring.
Når prog-LED blinker rødt klikk deg videre til neste steg

Gå inn i WiFi innstillingen på telefonen og
koble til WiFi adapter 0502-xxxx-xxxx.
Muligens vil din Smarttelefon unngå
å koble til modulens wifi da den
mangler internet. Overstyr dette!

Gå inn i Hi-Kumo Appen og
trykk på Create Account

Velg type Wifi modul

Luft/luft varmepumpe SPX-WFG01
Luft/vann varmepumpe AHP-SMB-01

Velg aktuell Pin som
kommer opp

Bruk SC passord som står på
baksiden av WiFi modulen. Prog.
Diode vil lyse fast rødt når telefon
er tilkoblet WiFi adapter

Tast inn Wifi adresse / SSID og
passord til ditt nettverk
NB! Dette må være 2.4GHz

Du kan nå registrere deg som bruker,
følg videre instruks i Appen
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Ledende på nordisk inneklima.
Våre installatører har lang profesjonell kunnskap og hjelper deg velge produktet som
passer dine behov og boligen din best.
Bekymringsfri drift i 7 år med forsikring
Forsikringen beskytter mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil, samt skader
som skyldes snøras, lynnedslag og storm. Forsikringen gjelder fra installasjonsdato.
Installatør må registere dine kontaktopplysninger hos forsikringsselskapet slik
at du får tilsendt dine forsikringsdokument for at forsikringen skal være gyldig.
Kontakt din installatør dersom noe er uklart.

Telefon: 406 98 200
E-post: post@kinnan.no

Installatør:

www.kinnan.no

7ÅR

FORSIKRING
Inkludert!

