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Før du setter igang med konfigurering av Fujitsu varmepumpe med Wifi
Wifi modulen krever god signalstyrke fra ditt wifi nettverk! Dersom det er svake signaler der hvor varmepumpen
er installert anbefaler vi å bruke en nettverks ekstender Det kan være lurt å sette opp denne før en konfigurerer
enheten for å unngå å gjøre prosessen flere ganger.

Kom i gang med Fujitsu varmepumpe med Wifi
1.
2.
3.

Last ned Appen “FGLair” fra Google Play eller App Store
Installer appen og følg instruksjonene på appen og registrer deg der.
Ha klar passordet for wifi nettverket ditt.

Vi skal nå registrere Wifi enheten til din bruker.
Android:
1. Start appen
2. Logg inn med din brukerinformasjon som du opprettet
3. Trykk på + knappen for å legge til et nytt produkt.
4. Velg Manual Mode. Enheten skal da lyse fast på “I” streken og blinke
på “Wifi” tegnet.
5. Scan etter aktive enheter
6. Din enhet skal da komme opp på skjermen, velg denne.
7. Tast inn Pin for enheten som er vist på egen merkelapp på enheten
8. Velg deretter hvilket nettverk du vil enheten skal koble seg til, skriv
inn nettverkspassordet.
9. Lampe 1 og 2 skal da blinke 2 ganger samtidig og det skal komme
opp på skjermen at registreringen er fullført.
iOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Start appen
Logg inn med din brukerinformasjon som du opprettet
Trykk på + knappen for å legge til et nytt produkt.
Velg Manual Mode. Enheten skal da lyse fast på “I” streken og blinke på “Wifi” tegnet.
Scan etter aktive enheter
Velg “Åpne WLAN Innstillinger” og velg enheten du ønsker å koble til.
Tast inn Pin for enheten som er vist på egen merkelapp på enheten
Velg deretter hvilket nettverk du vil enheten skal koble seg til, skriv inn nettverkspassordet.
Lampe 1 og 2 skal da blinke 2 ganger samtidig og det skal komme opp på skjermen at registreringen er
fullført.

Du kan nå ta i bruk din Wifi modul.
For spørsmål til installasjonen se den vedlagte manualen som følger med Wifi modulen. Hele prosessen er
beskrevet på side 7-11.

Begrensing av funksjonalitet på medfølgende fjernkontroll
Wifi utgaven av disse modellene får en noe begrenset funksjonalitet på medfølgende fjernkontroll. Den har ikke
10 graders funksjon (normalt bare brukt til vedlikeholds varme i fritidsbolig. Utover det så vil noen funksjoner
som sjelden benyttes heller ikke være tilgjengelige: - Powerful - Low noise - Bevegelsessensor
Dersom disse funksjonene aktiveres på den trådløse fjernkontrollen vil varmepumpen avgi 3 pip og lamper på
innedel vil blinke. Dette indikerer at fjernkontrollen kommandoene ikke ble akseptert. For å kunne bruke den
trådløse fjernkontrollen igjen så må du skru av funksjonen du trykket på. Du vil da ha muligheten til å å benytte
alle vanlige funksjoner som feks : Modus - Temperatur - Viftehastighet - Økonomi drift
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Fujitsu Extreme Wifi LM 09, 12 og 14
Wifi modulen er plassert på varmepumpens høyre
side sett forfra når varmepumpen er montert på
veggen.
Der hvor wifi modulen er installert er det 3 små hull i
dekselet. Hullene indikerer følgende ovenfra og ned:
1.
2.
3.

I - tegnet
Wifi signal
Reset funksjon (trykkes med binders e.l.)

Fujitsu Extreme Wifi LV 09, 12 og 14
Wifi modulen er plassert på varmepumpens venstre
side sett forfra når varmepumpen er montert på
veggen.
Der hvor wifi modulen er installert er det 3 små hull i
dekselet. Hullene indikerer følgende ovenfra og ned:
1.
2.
3.

I - tegnet
Wifi signal
Reset funksjon (trykkes med binders e.l.)

Fujitsu Extreme Wifi LZ 09, 12 og 14
Wifi modulen er plassert på varmepumpens venstre
side sett forfra når varmepumpen er montert på
veggen.
Der hvor wifi modulen er installert er det 3 små hull i
dekselet. Hullene indikerer følgende ovenfra og ned:
1.
2.
3.
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I - tegnet
Wifi signal
Reset funksjon (trykkes med binders e.l.)
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