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Wi-Fi
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Strukturen består av tre makrosystem:

1. Wi-Fi MODUL: hårdvaruenhet som kommunicerar med moderkortet och som 
kommunicerar via Wi-Fi-routern�

2. SERvER I MOLnET: webbserverinfrastruktur som möjliggör datalagring och 
fungerar som en åtkomstpunkt för fjärrkommunikation�

3. APP: mobilapplikation som kan laddas ner gratis från Google Play Butik och App 
Store och som gör att du kan kommunicera med pelletskaminen�

Wi-Fi
Lokalt nätverk

4G - ADSL 
Externt 
nätverk

Anslutet till 
moderkortet

Router

Server i molnet

SYSTEMSTRUkTUR
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LOkAL- OCH FjäRRAnSLUTnInG

Lokal anslutning
Anslutningen mellan Wi-Fi-modulen och appen via det lokala Wi-Fi-nätverket, dock 
endast om båda är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk�

fördröjning
0 ms

Fjärranslutning
Fjärranslutning är det så snart det inte längre finns någon anslutning till det lokala 
nätverket� I det här fallet använder appen din dataanslutning via din mobiltelefon 
för att kommunicera med servern� Fjärranslutningstiderna kan variera beroende på 
trafiken i nätverket, nätverksanslutningen och trafik till servern. 
I värsta fall kan anslutningstiderna ha en fördröjning på upp till 5 minuter�

Fjärranslutningen kan emellertid bara användas 
om du redan har registrerat dig för servern i molnet!

fördröjning
0 ms

12

3 4

fördröjning
2 min

fördröjning
1 min

fördröjning
0 ms
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MEkAnISkA SPECIFIkATIOnER

Com-portar
RS232
RS485

Strömförsörjning 5v

Skåp kabinet i ABS

Arbetstemperatur -20° ÷ 60°

Montering Självdragande 5 mm skruvar

70
 m

m

70 mm

64 mm

20
 m

m

Enhetens funktion kan bara garanteras med de medföljande kablarna.
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knAPPAR OCH LED-LAMPOR

(a) Ström/Fel

(d) HW-återställningsknapp

(e) Konfigurationsknapp

(b) COM-anslutning

(c) Wi-Fi-kommunikation
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InSTALLATIOn

1.  Anslut Wi-Fi-modulen till strömförsörjningen: LED-lampan (a) ska lysa och får  
 inte blinka�
2.  Anslut Wi-Fi-modulen till pelletskaminen med den medföljande kabeln: 
 LED-lampan (b) ska lysa med fast sken, inte blinka� Om lampan blinkar kan   
 det indikera problem med kommunikationen till pelletskaminen� Se till att   
 pelletskaminen är ansluten till eluttaget och att strömbrytaren är på�
3.  Wi-Fi-kommunikation: LED-lampan (c) ska lysa som en bekräftelse på att appen  
 och servern kommunicerar med varandra�
4.  knapp för återställning av hårdvara (d): Tryck på den här knappen vid bestående  
 fel och gör om installationen�

Om enheten är offline vid normal drift trycker du på konfigurationsknappen 
och håller in den i 3 sekunder. Under konfiguration och drift kan LED-
lamporna växla från fast sken till blinkande ljus.

Ström 
blinkande fel

lyser med fast sken OK

COM
blinkande

ingen kommunikation med 
pelletskaminen

lyser med fast sken anslutning OK

Wi-Fi
blinkande Wi-Fi har inte konfigurerats

lyser med fast sken Wi-Fi ansluten

Strömförsörjning/Wi-Fi blinkande konfiguration pågår



9

C
lim

a
te

 SE

nY MODUL – Wi-Fi-kOnFIGURATIOn

Ny HETA-modulkonfiguration
VI rekommenderar att du ansluter din smartphone till ditt lokala Wi-Fi-nätverk innan 
du börjar konfigurera.

När du startar appen kan du välja språk. Stegen för att konfigurera HETA-
modulenheten förklaras nedan:

1� Skapa ett konto med en giltig e-postadress och ett 
    lösenord som du väljer själv genom att fylla i alla fält�

2� Välj mellan ”FIND DEVICE” och ”HETAclimate”�
    HETAclimate eller HETAclimate Lite: 
    välj ”ADD HETAclimate” och följ instruktionerna�
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nY MODUL – Wi-Fi-kOnFIGURATIOn

3� 
HETAclimate skapar ett tillfälligt Wi-Fi som du använder för att ansluta till din 
smartphone� För att ansluta din smartphone till Wi-Fi går du till Wi-Fi -> Inställningar 
på din smartphone, där Wi-Fi-listan visas och väljer sedan ”4HEAT WI-FI”� Om din 
smartphone frågar om du vill fortsätta använda detta Wi-Fi-nätverk godkänner 
du detta eftersom konfigurationen annars inte kan utföras. På så sätt ansluter 
HETAclimate till appen och det tillhörande kontot� 
Så gör du för att aktivera ”HETA WI-FI” med de olika modulerna:

• HETAclimate: Tryck på knappen (e), de blå (c) och röda (d) LED-lamporna börjar att 
blinka växelvis

• HETA Lite: tryck på knappen (b), den blå (a) LED-lampan börjar blinka

4� 
Namnge enheten och ange valfri PIN-kod� 
Varje HETAclimate-enhet har ett unikt namn och lösenord�
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nY MODUL – Wi-Fi-kOnFIGURATIOn

5� 
När appen och HETAclimate är anslutna blir du i detta steg ombedd att välja det 
hemmanätverk/Wi-Fi-nät som HETAclimate-enheten ska upprätta en förbindelse 
med�

6� 
Se till att din smartphone ansluter till ditt hemmanätverk och att lysdioderna lyser 
med fast sken och fortsätter i installationssteget�
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nY MODUL – Wi-Fi-kOnFIGURATIOn

Om konfigurationsproceduren misslyckas kan du konfigurera om HETAclimate 
genom att trycka på och hålla in knappen i 10 sekunder� (Bara om alla tre gröna 
lysdioderna inte blinkar) och tryck sedan på knappen (b) och håll den intryckt i 10 
sekunder�

Bilder och beskrivningar kan variera beroende på enheten som du konfigurerar. 

När installationen av HETAclimate-enheten är klar rekommenderar vi att du stänger 
appen och startar om den�

Stäng appen mellan öppna fönster i bakgrunden�  På Apple-enheter.
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AnSLUTA TILL En Wi-Fi-kOnFIGURERAD MODUL

Du kan också fjärransluta (med hjälp av din smartphones dataanslutning) genom 
att ange inloggningsuppgifterna för den HETAclimate-enhet som redan har 
konfigurerats.

Ansluten till samma Wi-Fi-nätverk� Fjärransluten�

När en enhet läggs till eller detekteras visar startsidan listan över anslutna enheter 
samt huvudtemperatur och status för varje�

Anslutna HETAclimate-enheter visas på startskärmen med sina identifieringsnamn.

Visar:

Driftläge OFF

Driftläge Blocked

Driftläge On

Inte ansluten eller otillgänglig enhet�
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• Dubbelklicka på Hem-knappen i HETA-appen för att stänga den.

På Android-enheter
• Tryck på knappen längst ner till höger för enheter med virtuella nycklar eller knappen  
  längst ner till vänster för enheter med fasta nycklar
• Svep åt vänster vid förhandsgranskningen av HETA-appen för att stänga den.
 

    Proceduren kan variera mellan olika smartphones.

Anslutning till en HETAclimate som redan är konfigurerad
I avsnittet ”HITTA ENHET” kan du ansluta till HETAclimate genom att bara ange PIN-
koden� Detta förutsätter dock att HETAclimate är ansluten till samma Wi-Fi som din 
smartphone�

AnSLUTA TILL En Wi-Fi-kOnFIGURERAD MODUL
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STARTSkäRM

Startskärmen visar en översikt över de moduler som är anslutna till appen�

De anslutna enheterna visas på startskärmen med sitt ID-namn� 
Enhetens status visas på följande sätt:

  Driftstatus OFF

  Driftstatus BLOCKed

  Driftstatus ON

  Enheten är inte ansluten

  Uppdatering krävs

Åtkomst till inställningar
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STARTSkäRM

Tryck på den här ikonen för att lägga till en annan Wi-Fi-modul�

Den här menyn visar information om enheten som är kopplad till din app, 
inklusive ID och PIN-kod�

• kontostyrning: i menyn kan du skapa ett nytt  
konto eller logga in/ut�

• Återställ App: i menyn kan du återställa appen  
till fabriksinställningarna�

• Återaktivera guide: i menyn kan du återaktivera  
guiden som visas när du använder appen för  
första gången�

• notisstyrning: i menyn kan du aktivera notiser  
för pelletskaminen�

• Byt språk: i menyn kan du ändra menyspråket.

• App info: menyn visar vilken version av appen  
som är installerad på din smartphone�

• Ladda ner instruktioner: i menyn kan du ladda  
ner bruksanvisningen för appen� Klicka på 

   spara-ikonen för att spara manualen på din   
   smartphone�

• Hjälpcenter: öppnar länk till webbplatsen med  
hjälp av information�
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STARTSkäRM

Denna meny ger dig möjlighet att ansluta till följande ”smarta 
termostater” installerade i ditt hem genom att ange användarinformation 
för registrerade konton samtidigt som du konfigurerar.
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EnHETSInSTäLLnInG

Åtkomst till inställningsmenyn på den valda enheten�

• Enhetsnamn: används för att ändra namnet på den aktuella 
enheten�

• Ikon: ändra enhetens visningsikon på startskärmen�

• Fjärrsupport aktiverad: du kan aktivera möjligheten att få 
teknisk support�

• Widget: ger dig möjlighet att välja de widgetar som visas på 
huvudskärmen�

• Inställningsmeny: gör att du kan anpassa visningen av 
menyfunktioner� Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga 
pga. pelletskaminens konfiguration.

• Inställningsinfo: ger dig möjlighet att anpassa visningen av 
systemvärden i info-menyn�

• Ta bort enhet: ger dig möjlighet att ta bort en enhet i appen�

• Info: teknisk information om produktkoden i moderkortet och 
firmwareversionen i modulen.

• Wifi Info: information om det närverk som Wi-Fi-modulen är 
ansluten till�
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EnHETSSTYRnInG

Driftstatus:
visar status för 
pelletskaminen och 
vilken funktion som är 
aktiv, samt eventuella 
felmeddelanden�

 Röd = OFF: tryck för att 
starta pelletskaminen�

 Grön = On: tryck för att 
stänga av pelletskaminen�

Synkronisering: 
 den blinkande LED-

lampan indikerar att 
appen och Wi-Fi-modulen 
kommunicerar�

Aktuell rumstemperatur

Önskad rumstemperatur:
Genom att trycka på   i 
2 sekunder aktiverar du 
möjligheten att justera 
önskad rumstemperatur�
Använd knapparna  
och  eller svep genom 
menyfliksområdet för att 
justera temperaturen du 
vill ha�

Widget:
visar information om pelletskaminen� 
Du kan själv bestämma vilken widget 
som ska visas i menyn �
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TIMER OCH 24H-FUnkTIOn

Genom att gå in på Timer-menyn kan du välja och ställa in två olika lägen�
Tryck på  för att ändra det valda läget och dess funktion

När du går in på TIMER-funktionen kan du ställa in 3 olika tidsperioder�

Du kan även välja mellan tre ytterligare typer av program:
• Veckovis: Inställning av alla dagar med samma tre tidsperioder�
• Daglig: Inställning av varje enskild dag
• Helg: Inställning av helg (lördag och söndag) eller vardagar 

(måndag till fredag)�

24H funktion 
OFF

TIMER-funktion 
On

TIMER

Varje gång en inställning/ändring görs trycker du på Spara-
knappen�
För att nollställa en tidsperiod drar du den åt vänster och 
trycker på papperskorgen�
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TIMER OCH 24H-FUnkTIOn

24H-funktionen är en guidad procedur för att styra uppvärmningen av bostaden 
genom att ställa in tider och temperaturer som motsvarar dagliga behov�
Guiden ställer några frågor om din dagliga rutin, där 24H ger förslag på 
veckoschema�

Det går att välja temperatur för var och en av de tillgängliga funktionerna�

Välj eller skapa ett 
värmeprogram

Inställningsknappar

justerbara dagliga 
tidsperioder

Med 24H kan du själv styra tidsperioden från startskärmen:
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TIMER OCH 24H-FUnkTIOn

1.  24H-programstyrning: Rullmenyn högst upp på sidan visar de program som du  
 har ställt in� Välj pratbubblan för att aktivera programmet� 
 Tryck på symbolen  för att ändra programmet�

2.  Lägg till tidsperiod: genom att trycka på  kan du dela upp en tidsperiod enligt  
 nedan: 

genom att trycka på  
knappen kan du dela upp en 
tidsperiod i två och ställa in 
dem efter önskemål�
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TIMER OCH 24H-FUnkTIOn

3.   Ta bort en tidsperiod: tryck på  knappen för att ta bort en tidsperiod enligt   
       nedan:

Tryck på knappen  
 för att ta bort 

önskad tidsperiod�

4.   Uppdatera ändringar: Via knappen  synkroniseras 24H med enheten� 
       Kom ihåg att trycka på knappen varje gång en ändring görs�
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5.  kopiera en tidsperiod: 
 genom att trycka på  kan du kopiera de inställda  
 tidsperioderna från en dag till en eller flera andra dagar.  
 Kom ihåg att bekräfta de ändringar som har gjorts med  
 bekräfta längst ner på sidan�

6.  ändring av en tidsperiod: tryck på en tidsperiod för att  
 göra ändringar under den aktuella tidsperioden� Kom  
 ihåg att bekräfta ändringarna�

TIMER OCH 24H-FUnkTIOn
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Den här menyn visar diagrammen över de värden som har loggats på servern av Wi-Fi-
modulen� Välj mellan två olika visningstyper:

1.  Dagligen: de visade värdena återges under den dagliga driften av pelletskaminen�  
 Du kan se diagrammen med två tidsramar 00:00/12:00 eller 12:00/00:00�
 Du kan också välja att visa pelletskaminens driftstatus (Från/Normal/Spärra osv�) 
 Registrerade data sparas i en vecka�

2.  Periodisk: detta är en grafisk representation av pelletskaminens drifttid under en  
 vecka� Registrerade data sparas i ett år�

GRAFISk ÖvERSIkT
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Denna sida visar den information som har registrerats av moderkortet�
Informationen som ska visas kan väljas via inställningsmenyn�

InFORMATIOnSSIDA

Genom att använda knappen    går det att skicka en 
serviceförfrågan till HETA support via e-post.
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På menysidan kan du få åtkomst till:

• Effektstyrning: i denna meny går det att ändra pelletskaminens effekt�

• Termostatstyrning: gör att du kan välja primär termostat�

• Lista med de senaste felen: här kan du se en lista över de senaste registrerade 
”felen”�

MEnY
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Heta A/S

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig

Phone: +45 9663 0600
E-mail: heta@heta.dk

www.heta.dk
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