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Termostat bruksanvisning Adax WT2

Wi-Fi 2,4 GHz, WPA2, 802.11 b/g/n + Bluetooth
iPhone (IOS 10.0 or higher)
Android 5.0 og higher

Termostat layout
1. Display - viser ønsket temperatur
2. Rødt lys - Lyser når ovn varmer
3. Blått lys - Wi-Fi indikator – lyser når ovn
installeres og er tilkoblet
4. «ok» for aktivering av ulike funksjoner
(se nærmere forklaring i manualen)
5. Øker ønsket temperatur
6. Senker ønsket temperatur
Ovnen slås på / av med knappen
på høyre side av ovn.
Denne Adax WiFi termostat er beregnet for fjernstyring via Adax WiFi App.
Produktet kan også benyttes uten App tilkopling på følgende måte (manuell bruk):

Hovedfunksjoner ved manuell bruk
1. Sett ønsket temperatur med knappene 5 (+) og 6 (-) på termostaten.
2. Tastelås/barnesikring. Termostaten kan beskyttes mot uønsket bruk slik at barn og andre ikke
kan endre innstillinger. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 5 (+) og 6 (-) knappen
inne i 5 sekunder til CC blinker. Gjenta prosessen for å slå av tastelås.
3. Slå på/av display lys. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 6 (-) og 4 (ok) knappene inne
i 5 sekunder til display blinker tre ganger. Display (tallene) vil slukke 30 sekunder etter justering
og tennes igjen ved å trykke på noen av knappen (+,- eller ok).
4. For å aktivere programmer (nattsenking, ukeprogrammer, frostsikring mfl.) må ovnene installeres
og styres via Adax WiFi appen.

Kontroller ovnen via Adax WiFi appen på mobilen.
1. Last ned «Adax WiFi» for Apple fra App Store eller til Android fra Google Play.
2. Følg instruksjoner i App for installasjon.
3. Når ovnen er installert styres alle ovnens funksjoner via appen.
Tips rundt bruk og funksjoner av appen finner du på www.adax.no/wi-fi

Tips og tilleggsfunskjoner.
1. Tilbakestille til fabrikkinnstillinger – Hold «+» og «ok» inne til displayet viser «rESET»
og går deretter til 20 grader.
2. Ved strømstans vil ovn starte å varme på siste registrerte temperatur når strømmen kommer tilbake.
3. Når ovn er tilkoblet app aktiveres barnesikring via app og ikke manuelt på termostat.
4. Slå av/på display lys. Denne funksjonen slås på/av ved å holde 6 (-) og 4 (ok) knappene
inne i 5 sekunder. Lyset (tallene) vil slukke etter 30 sekunder og tennes igjen ved å trykke
på noen av knappen (+,- eller ok).

