
AirPatrol WiFi fullständig
bruksanvisning

V1.0



Index
• Vad gör AirPatrol WiFi? 3

• Ljus och knappar 4

• WiFi Network 5

• Installation av AirPatrol WiFi 6

• Skickande av kommandon 24

• Tillägg / ta bort favoriter 25

• Inställningarnas menu 26

2



Vad gör AirPatrol WiFi?
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AirPatrol WiFi är en värmepumps- och luftkonditionerings (LK) regulator, som opereras med en 
mobiltelefon eller en surfplatta.  Det är förenlig med alla större tillverkarens LK och smartphones.
(Se www.airpatrol.eu för en fullständig lista.)

Det enklaste sättet att använda AirPatrol WiFi är med en Smartphone, genom att använda AirPatrol app,
som kan laddas ner från Google Play (för Android telefoner) eller App Store (för iPhone). AirPatrol WiFi
möjliggör att ha distanskontroll över pumpens modell, rumstemperatur, fläktens hastighet och
inställningarna. AirPatrol WiFi kan också informera dig om hög eller låg rumstemperatur och fuktighet,
luftkonditioneringsapparat / värmepumpsintervall, misslyckade anslutningar*.

* Larmfunktion är tillgänglig från och med december 2014



Ljus och knappar
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Regulatorn har 4 LED indikatorer och 2 knappar för en enkel inställning. Det har också dolda infraröda (IR) 
LEDs, som överför dina kommandon till LK och en IR mottagare för automatisk sökning av regelbundna 
inställningar.

LED 1 - Power
on - påkopplad
off – avstängd

LED 2 - IR (InfraRöd) LED 
on - överför IR-signalen

LED 3 - WiFi anslutning LED 
on - ansluten med åtkomstpunkt och internet 
blinkande - startar anslutning eller ingen anslutning till 
internet 
off - ingen anslutning

LED 4 - hopkoppling
on - hopkoppling aktiv
off - hopkoppling ej aktiv

HOPKOPPLINGS knapp
Använd HOPKOPPLINGsknappen för att koppla din
mobil eller surfplatta till AirPatrol regulatorn genom
att följa de stegen, som beskrivs i mobilapplikationen.

TEST-knapp
En kort knuff sätter värmepumpen eller LK-n ON/OFF. 
Använd TEST-knappen för att bekräfta att IR-strålen 
från regulatorn når värmepumpen / LK.



WiFi Network

• AirPatrol WiFi kräver en router, som överensstämmer med IEEE 802.11 b/g standarder. 

• Endast IEEE 802.11a/n/ac (och andra, mer exotisk 802.11) standarder stöds ej. 

• AirPatrol WiFi stöter öppna nätverk , WEP, WPA-PSK och WPA2-PSK säkerhetsanordningar 

• Endast 2.4GHz band stöds (5GHz band stöds ej) 

• Se till att du har en bra WiFi signal där du installerar AirPatrol regulatorn.
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Installation av AirPatrol WiFi
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AirPatrol WiFi skall installeras nära LK-ns eller värmepumpens inomhusenhet, med IR-sändare pekande 
mot enheten. På det sättet når IR-strålen LK-ns sensor mest effektivt.

Alla installationskonfigurationer är möjliga så länge som IR överföring från regulatorn till värmepumpen 
fungerar.

OBS! Tjocka mattor och mörka golv kan förvränga IR-strålen. Se till att IR-strålen når pumpens sensor 
genom att använda regulatorns Test-funktion.

För att se om AirPatrol WiFi kan skicka kommandon till din LK eller värmepump, sätt pumpen på eller press 
regulatorns TEST-knapp. Då anslutning har etablerats, sätter AirPatrol WiFi pumpen på med senaste 
inställningar och du kan fortsätta med att använda regulatorn.



Först följ gärna steg inom vår snabba guide:
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Hopkoppling

Test



AirPatrol WiFi Setup
Starta AirPatrol app och välj WiFi som 
regulatornstyp. 
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AirPatrol WiFi Setup

1
Regulatorns ID
Skanna QR-koden under din AirPatrol WiFi
regulator. 

Bekymra dig ej om du inte kan läsa QR-koden 
- du kan slå in ID manuellt. 
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AirPatrol WiFi Setup

1.1
Regulatorns ID
Appen informerar dig om skannering av QR-
koden lyckades och du kan fortsätta med 
nästa steg.
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AirPatrol WiFi Setup

1.1.1
Regulatorns ID
Om någonting gick fel eller om du inte 
lyckades skanna QR-koden, kan du antingen 
välja att skanna igen eller slå in ID:n 
manuellt. 

1.1.2
Regulatorns ID
Slå in ID manuellt. 

Var vänlig och sätt in ID-koden av din 
regulator. Det ligger under regulatorn, precis 
nedanför QR-koden. 
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Om skannering av QR-koden inte lyckades: 



AirPatrol WiFi Setup

1.2
Koppla ihop
Tryck hopkopplingsknappen av din regulator 
för att fortsätta 

Hopkopplings LED tänds.
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Hopkoppling



AirPatrol WiFi Setup

2
WiFi anslutning
Anslut din AirPatrol WiFi till WiFi nätverk 
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AirPatrol WiFi Setup

2.1
WiFi anslutning
Denna app kontrollerar om du är redan 
ansluten till en WiFi nätverk och föreslår att 
ansluta till detta nätverk eller att ändra till ett 
annat WiFi nätverk.
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AirPatrol WiFi Setup

2.2
WiFi anslutning
Därefter skall du ange ditt lösenord för WiFi 
nätverk.

Om du inte har ett lösenord-skyddat nätverk, 
lämna det tom. 
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AirPatrol WiFi Setup

2.3
WiFi anslutning
AirPatrol försöker nu att ansluta till det 
nätverket du har valt. 

WiFi LED blinker och sätter på.
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AirPatrol WiFi Setup

2.4
WiFi anslutning
Du skall bli informerad om anslutningen 
lyckades. 
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AirPatrol WiFi Setup

3
Hopkoppling med regulatorn
Därefter bes du att ihopkoppla AirPatrol App 
med AirPatrol WiFi regulatorn. 
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AirPatrol WiFi Setup

3.1
Hopkoppling med regulatorn
Tryck hopkopplingsknappen på sidan av din 
AirPatrol WiFi regulatorn och följ nästa steg. 
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Hopkoppling



AirPatrol WiFi Setup

3.2
Hopkoppling med regulatorn
Du skall bli informerad om hopkopplingen lyckades. 

Hopkopplings LED stängs av.

Endast Power och WiFi LEDs är påslagna.
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AirPatrol WiFi Setup

4
Information
Inom den sista stegen frågas du att välja din 
värmepump / LK-märke och namnge detta. 

Efter detta tyrck på GJORT. 
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AirPatrol WiFi
Huvudvy
Det är huvudvy för AirPatrol App.

För att kontrollera din apparat, bara rör vilket 
område som helst på apparaten. 
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Skickande av kommandon
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Att skicka kommandon är enkelt, bara välj de inställningarna du vill och knuffa 
skickningsknappen. Till exempel, LÅG VÄRME inställningar: 

1. Se till att ON/OFF 
knappen är ON 

2. Välj SÄTT och LÅG 
VÄRME 

3. Tryck på SKICKA-
knappen



Tillägg / ta bort favoriter
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1. Välj dina favorita 
inställningar och dra 

knappen "tillägg 
favoriter". 

2. För att aktivera 
favoriten, bara välj det 
från den nedre banden 
och tryck på knappen 

SKICKA. 

3. För att ta bort en 
favorit, välj det och tryck 

på knappen "ta bort 
favorit". 



Inställningarnas menu 
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För att lägga in avancerade inställningar för din regulator, tryck på knappen "inställningar". På Android är 
det knappen "naturliga inställningar", bara tryck på detta och tryck ner det i några sekunder (det beror på 
modellen ev din mobil). På iPhone ligger det på skärmknappen. 

Från inställningarnas menu kan du 
• ändra regulatorns namn
• ingå INSTÄLLNINGARNAS menu
• Ingå VERSION menu
• ta bort regulatorn.

Från VERSION menu kan du se
• Fast program versioon
• Regulatorns starttid
• WiFi nätverk

Från INSTÄLLNINGARNAS menu kan du 
• ändra modellen på din värmepump / LK
• sätta larmer*

SETUP

VERSION

* Larmfunktion är tillgänglig från och med december 2014



Tack!
SPAR PENGAR, FÅ KOMFORT


