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         Wi-Fi 2,4 GHz, WPA2, 802.11 b/g/n +Bluetooth
iPhone (iOS 10.0 eller senare)

Android 5.0 eller senare

Termostatens instrumentpanel

1.   Display – visar önskad temperatur
2.   Röd lampa – lyser när elementet värms upp
3.   Blå lampa – Wi-Fi-indikator – lyser när elementet 
är installerat och anslutet
4.   OK-knapp för att aktivera diverse funktioner (se 
manual)
5.   Höjer önskad temperatur
6.   Sänker önskad temperatur

   

   

   

   

   
   
   

   

   

Bruksanvisning för ADAX WT2-termostat

Sätt på och stäng av elementet med knappen på elementets högra sida.

Denna Adax Wi-Fi-termostat fjärrstyrs via Adax Wi-Fi-appen. Termostaten kan även
ställas in manuellt. Följ då dessa instruktioner:

Huvudfunktioner i manuellt läge

1. Ställ in önskad temperatur med knapparna + (5 på bilden ovan) och - (6 på bilden) på termostatens 
instrumentpanel.
2. Knapplås/barnlås. Med denna funktion skyddas termostaten mot ofrivilliga knapptryckningar. Aktivera 
funktionen genom att hålla in plus- och minusknappen (5 och 6 på bilden) samtidigt i fem sekunder tills ”CC” 
visas i displayen. Upprepa processen för att inaktivera knapplåset.
3. Sätt på/stäng av displaybelysningen. Håll in minus- och OK-knappen (6 och 4 på bilden) i fem sekunder
tills displayen blinkar tre gånger. Displayen stängs av efter 30 sekunder och sätts på igen när du trycker på 
valfri knapp (+,- eller OK).
4. För att aktivera olika program (schemalagda program, antifrost etc) måste elementet/elementen installeras
och styras via Adax Wi-Fi-appen.

Styr elementet via din telefon med Adax Wi-Fi-appen

1. Ladda ned Adax WiFi för iPhone i App Store eller Android i Google Play.
2. Följ installationsinstruktionerna i appen.
3. När elementet är installerat styrs alla dess funktioner via appen.

Besök www.adax.no/wi-fi för att läsa mer om elementets funktioner och alternativ i appen.

Tips och ytterligare funktioner

1. Återställ till fabriksinställningar – håll in plus- och OK-knappen tills ”RESET” blinkar snabbt i displayen. Den 
visar därefter 20 grader.
2. Om det blir strömavbrott kommer elementet att värmas upp till den senast uppnådda temperaturen när
strömmen är tillbaka.
3. När elementet är anslutet till appen styrs knapplåset/barnlåset därifrån och inte manuellt på termostaten.

4.   Sätt på/stäng av displaybelysningen. Håll in minus- och OK-knappen (6 och 4 på bilden) i fem sekundertills 

displayen blinkar tre gånger. Displayen stängs av efter 30 sekunder och sätts på igen när du trycker på valfri 

knapp (+,- eller OK).
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