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Miten AirPatrol WiFi toimii?
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AirPatrol WiFi ilmastointilaitteen ohjain, jota voi käyttää älypuhelimella tai tabletilla. Laite on 
yhteensopiva tunnetuimpien ilmastointilaite- ja älypuhelinmerkkien kanssa (katso täydellinen
luettelo osoitteesta www.airpatrol.eu)

AirPatrol WiFin käyttö onnistuu helpoiten älypuhelimella ja AirPatrol sovelluksella, jonka voi ladata
Google Playsta (Android) tai App Storesta (iPhone). AirPatrol WiFin avulla voit ohjata
ilmastointilaitetta, huonelämpötilaa, puhaltimen nopeutta ja tila-asetuksia etänä. AirPatrol WiFi
ilmoittaa myös korkeasta ja matalasta huonelämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmastointilaitteen
huolloista ja yhteyden katkeamisesta.



Merkkivalot ja painikkeet
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Ohjaimessa on 4 merkkivaloa ja kaksi painiketta helppoa asetusten tekemistä varten. Laitteessa on myös näkymättömiin
asennetut infrapunamerkkivalot, jotka siirtävät käskysi ilmastointilaitteelle, ja infrapunavastaanotin automaattiseen
signaalien havaitsemiseen ja räätälöityjä esiasetuksia varten.

Merkkivalo 1 – virta
päällä – virta on kytketty päälle
vilkkuu – ohjelmistoa päivitetään
poissa päältä – laite on kytketty pois päältä

Merkkivalo 2 – infrapunamerkkivalo
palaa – infrapunasignaali on päällä

Merkkivalo 3 – langattoman internetyhteyden (WiFi) 
merkkivalo
päällä – internetyhteys ja liitäntäpiste ovat käytössä
vilkkuu – internet-yhteyttä muodostetaan tai yhteyttä ei ole 
ei ole päällä – ei yhteyttä

Merkkivalo 4 – laitteiden yhdistäminen
päällä – laitteiden yhdistystila on päällä
poissa päältä – laitteiden yhdistystila on poissa päältä

LAITTEIDEN YHDISTYS
Yhdistä puhelimesi tai tablettisi laitteiden
yhdistämiseen tarkoitetulla painikkeella AirPatrolin
ohjaimeen mobiilisovelluksen antamien ohjeiden
mukaisesti.

TESTAUSPAINIKE 
Kytke ilmastointilaite päälle tai pois päältä
painamalla painiketta nopeasti. 
TESTAUSPAINIKKEELLA voi varmistaa, että
ohjauslaitteen infrapunasäde tavoittaa
ilmastointilaitteen.

Huomaa! Tyhjennä kaikki asetukset painamalla
molempia painikkeita 5 sekuntia.



Langaton verkko (WiFi)

• AirPatrol WiFi tarvitsee IEEE 802.11 b/g/n standardin mukaisen reitittimen

• Laite ei tue vain IEEE 802.11a/ac (tai esimerkiksi harvinaisempi 802.11) standardia

• AirPatrol WiFi on yhteensopiva WPA-PSK ja WPA2-PSK tiedonsalausjärjestelmien kanssa

• Vain 2.4 GHz kaistanleveyttä tuetaan (5 GHz ei tueta) 

• Varmista, että AirPatrolin ohjaimen asennuspaikassa on toimiva langaton verkko.
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AirPatrol WiFin asennus
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AirPatrol WiFi tulisi asentaa lähelle sisätiloihin asennettavaa ilmastointilaitetta siten, että infrapunalähetin
osoittaa kohti laitetta. Näin infrapunasäde saavuttaa ilmastointilaitteen anturin mahdollisimman
tehokkaasti.

Kaikki asennuskokoonpanot ovat mahdollisia edellyttäen, että ohjaimen infrapunayhteys
ilmastointilaitteeseen toimii. 

Huomaa! Paksut matot ja tummat lattiapinnat voivat heikentää infrapunasädettä. Varmista, että
infrapunasäde saavuttaa ilmastointilaitteen anturin tarkistamalla se ohjaimen testauspainikkeella.

Varmista, että AirPatrol WiFin käskyjen lähetys ilmastointilaitteeseen onnistuu kytkemällä se pois päältä ja 
painamalla ohjaimen testauspainiketta. Yhteyden luomisen jälkeen AirPatrol WiFi kytkee ilmastointilaitteen
päälle viimeiseksi tehdyillä asetuksilla, ja voit jatkaa ohjaimen käyttöä.



Noudata ensin pikaohjeen vaiheita:
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yhdistäminen

Testaus



AirPatrol WiFin asetukset
Avaa AirPatrol-sovellus ja valitse ohjaimeksi
WiFi.

8



AirPatrol WiFin asetukset

1
Ohjaimen tunniste (ID)
Skannaa AirPatrol WiFin pohjasta löytyvä QR-
koodi.

Jos koodin lukeminen ei onnistu, ei hätää, 
sillä voit lisätä tunnisteen myös käsin.
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AirPatrol WiFin asetukset

1.1
Ohjaimen tunniste (ID)
Sovellus kertoo, kun QR-koodi on skannattu, 
ja voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen.
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AirPatrol WiFin asetukset

1.1.1
Ohjaimen tunniste (ID)
Jos jotain meni vikaan tai jos QR-
koodin skannaus ei onnistu, voit
yrittää skannata uudelleen tai 
kirjoittaa tunnisteen käsin.

1.1.2
Ohjaimen
tunniste (ID)
Tunnisteen lisääminen käsin -
kirjoita tunnistekoodi käsin ja 
valitse ohjaimesi laiteversio. 
Nämä tiedot löytyvät
ohjaimesta QR-koodin
alapuolelta.
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Jos QR-koodin skannaus epäonnistui:



AirPatrol WiFin asetukset

2
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys
Valitse langaton verkko (WiFi) AirPatrol ohjaimellesi. 
AirPatrolin ohjaimesi käyttää tätä langatonta
verkkoa viestintään (verkko voi olla esimerkiksi
langaton kotiverkkosi)
Sovellus tarkistaa verkkoyhteyden saatavuuden ja 
ehdottaa yhteyden luomista verkkoon.
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AirPatrol WiFin asetukset

2.2
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys
Kirjoita verkon salasana kenttään.
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AirPatrol WiFin asetukset

2.3
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys
Yhdistä AirPatrol-sovellus ja AirPatrol WiFin ohjain. 

Laitteiden yhdistämisen merkkivalo syttyy
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yhdistäminen



AirPatrol WiFin asetukset

2.4
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys
Valitse väliaikainen verkko laitteiden yhdistämistä
varten. Valitse valikosta langattoman verkon (WiFi) 
asetukset, valitse AirPatrol WiFi ja palaa AirPatrol-
sovellukseen.

AirPatrolin ohjain luo väliaikaisen langattoman
verkon saadakseen verkon tiedot
älypuhelimestasi.
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AirPatrol WiFin asetukset

2.5
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys
AirPatrolin ohjain luo nyt yhteyden langattomaan
verkkoon.
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AirPatrol WiFin asetukset

2.6
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys

Jos laitteiden yhdistäminen epäonnistui:

A) Tarkista, että langattoman verkon salasanassa
ei ole virheitä.

TAI

B) Käynnistä langattoman verkon reitittimen WPS 
ja paina AirPatrolin ohjaimen laitteiden
yhdistämispainiketta.
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AirPatrol WiFin asetukset

2.7
Yhteyden luominen
langattomaan verkkoon ja 
laitteiden yhdistys
Saat ilmoituksen laitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Laitteiden yhdistämisen merkkivalo sammuu.

Vain virtamerkkivalo ja langattoman verkon merkkivalo
palavat.
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AirPatrol WiFin asetukset

3
Lisätietoja
Viimeisessä vaiheessa valitaan ilmastointilaitteen
merkki ja malli sekä laite nimetään. 

Vahvista tiedot painamalla VALMIS-painiketta.
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AirPatrol WiFin näyttö
AirPatrol-sovelluksen päänäyttö.

Paina virtapainiketta oikeassa ylänurkassa
kytkeäksesi lämpöpumpun päälle tai pois
päältä.
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Käskyjen lähettäminen
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Käskyjen lähettäminen on helppoa: valitse vain sopivat asetukset paina lähetyspainiketta.
Esimerkki: matala lämmitystilan asetukset:

1. Varmista, että
ilmastointilaite on päällä

2. Valitse toimintatila ja 
sitten matala lämmitys

3. Paina
lähetyspainiketta



Suosikkien lisääminen ja poistaminen
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1. Valitse
suosikkiasetuksesi ja 
lisää ne suosikkeihin

vastaavalla painikkeella.

2. Ota suosikkiasetukset
käyttöön valitsemalla ne 

alapalkista ja paina
lähetyspainiketta.

3. Poista suosikkivalinta
valitsemalla se ja paina
sitten suosikkiasetuksen

poistopainiketta.
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Hälytyksiä hallinnoidaan siirtymällä
ilmoitusvalikkoon
päänäytöltä käsin.

Hälytysluettelo avautuu näytölle. Hälytykset on 
kytketty pois päältä oletusasetuksena.

Hälytysasetukset

1
Ilmoitusvalikko



24

Kaikki hälytykset on kytketty pois päältä
oletusasetuksena.

Kytke hälytys päälle hipaisemalla sitä ja valitsemalla
hälytyslämpötila.

Hälytysasetukset

2
Hälytyksien asetukset
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Nyt hälytys näkyy ilmoitusvalikossa.

Vahvista kaikki asetukset painamalla “Ota käyttöön”. 
Kaikki arvot lähetetään ohjaimelle ja niitä
käytetään.

Hälytysasetukset

3
Hälytyksien asetukset
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Tarkista paikalliset säätiedot valitsemalla kyseinen
toiminto päänäytöltä.

Voit katsoa oman sijaintisi säätiedot tai minkä
tahansa muun alueen säätiedot.

Näytölle kuvataan valitsemasi alueen perusteelliset
säätiedot, ja ne näkyvät myöhemmin myös
päänäytöllä.

Paikallinen sää
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Valitse ensin ajastin valikosta ja lisää sitten
aikataulutettu tehtävä painamalla vastaavaa
painiketta.

Näytöllä näkyy nyt ajastimen asetusvalikko.
Lisää aikataulutettu tehtävä seuraamalla ohjeita ja 
paina lähetyspainiketta.

Ajastin, tehtävän tallennus

1
Ajastimen käyttö
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Lisätty aikataulutettu tehtävä näkyy nyt
ajastinvalikossa.

Tehtäviä voi lisätä niin paljon kuin tarvitaan
valitsemalla “Lisää aikataulutettu tehtävä” 
päänäkymästä.

Voit esimerkiksi lisätä ajastimella toisen tehtävän
ilmastointilaitteen pois päältä kytkemistä varten.

Ajastin, tehtävän tallennus

2
Ajastimen käyttö
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Ajastin, tehtävän tallennus

2
Ajastimen käyttö
Aikataulutettua tehtävää voidaan muokata milloin
tahansa napsauttamalla sitä ajastinvalikossa.

Aikataulutetut tehtävät näkyvät myös ajastinvalikon
vieressä muistuttamassa tulevasta tehtävästä tai 
toistuvista tehtävistä.
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Voit vaihtaa lämpötila-asteikon celsiusasteista
fahrenheitasteiksi ja päinvastoin.

Paina päänäytön valikkopainiketta (menu) 
valitaksesi °C/°F ja valitse sitten fahrenheitasteet. 
Nyt kaikki laitteen kuvaamat lämpötilat ovat
fahrenheitasteita.

Ota celsiusasteet uudelleen käyttöön toistamalla
samat vaiheet.

Celsius / Fahrenheit

Lämpötila-asteikon
vaihtaminen
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Valikkopainike
Valikkopainikkeella voi:

• lisätä ohjaimen

• luoda ryhmiä

• vaihtaa lämpötila-asteikkoa (°C/°F)

• hallinnoida laitteita ja ottaa yhteyden asiakastukeen

Valitse valikkopainike päänäytön vasemmasta

ylänurkasta.



32

Voit kalibroida AirPatrolin mittaaman
huonelämpötilan.

Siirry asetuksiin ja valitse kalibrointi. Voit määrittää
lämpötilan väliltä +/- 10 °C. Huonelämpötila
säädetään vastaamaan valittua lämpötilaa.

Kalibrointi

Huonelämpötilan
kalibrointi
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AirPatrol WiFi voidaan integroida IFTTT-sovellukseen
(If This Then That).

Avaa sivusto ifttt.com tai IFTTT-sovellus ja etsi sieltä
“AirPatrol”. Luo yhteys avaamalla HWID ja 
kirjoittamalla kenttään salasana, joka löytyy
AirPatrolin sovelluksen asetuksista.

AirPatrol WiFi voidaan myös integroida Amazon 
Alexan ääniohjaukseen IFTTT:llä.

IFTTT 



Kiitos!
SUUREMPI SÄÄSTÖ JA ENEMMÄN MUKAVUUTTA

Lue lisää:
www.airpatrol.eu/support


