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App Store: Google Play Store:

I de følgende avsnittene får du en introduksjon til HWAM® SmartControl™, til appen IHS Smart-
Control™ og til den tilhørende trådløse romtemperaturføleren, samt hvordan disse betjenes 
ved daglig bruk.

HWAM® SmartControl™  byr på en rekke fordeler:
• Den mest miljøvennlige måten å fyre i vedovn på
• Reduserer vedutgiftene med opptil 50 prosent
• Gir jevn temperatur i rommet 
• Gjør det enkelt å fyre 
• Mulighet for automatisk nattsenking hvor ilden dempes og varmen forlenges som glør på  

en miljøvennlig måte
• Varsler når det må legges i mer ved

INSTALLASJONSVEILEDNING

Det er viktig at følgende punkter er utført før systemet tas i bruk:

1 Sørg for at det ikke er tilkoblet strøm til HWAM® SmartPeis™.
2 Sett i 2 stk. af 3 AA-batterier i romtemperaturføleren.  Trykk på knappen på forsiden av 

romtemperaturføleren og hold nede mens det 3. batteriet settes i og inntil dioden blin-
ker grønt for å signalisere at den er klar til å pares med peisovnen. Se også avsnittet om 
paring av romtemperaturføler på side 18. Det må ikke brukes oppladbare batterier.

3 Koble til strøm til HWAM® SmartPeis™ med den medfølgende strømforsyningen. 
4 La systemet starte opp for første gang, dette tar ca. 1 minutt. Den grønne dioden på rom-

temperaturføleren vil lyse konstant grønt i en kort periode, og deretter slukke når romtem-
peraturføleren automatisk er vellykket paret med peisovnen.

5 HWAM® SmartControl™ kan brukes sammen med en smarttelefon eller et nettbrett 
som bruker operativsystemet iOS eller Android. For å laste ned appen, søk etter “IHS 
SmartControl™” i App Store eller Google Play Store eller skann QR-koden nedenfor.

 Introduksjon til HWAM® SmartControlTM 

 Før HWAM® SmartControlTM tas i bruk
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Wi-Fi Direct

Wi-Fi nettwerk

Setup
Oppsettet av HWAM® SmartControl™ gjøres via appen 
IHS Smart Control™ og kan bare gjøres fra en iPhone, 
iPad eller Android-enhet.

PC eller MAC kan ikke benyttes til å sette opp  
systemet. 

Informasjon om trådløs forbindelse
HWAM® SmartControl™  kan stilles inn til å kommuni-
sere direkte med mobile enheter eller over et trådløst 
nettverk. 

Det anbefales å koble til et trådløst nettverk, fordi 
dette gir flest fordeler og den mest brukervennlige 
betjeningen av HWAM® SmartControl™.

HWAM® SmartControl™ støtter 4 peisovner i samme 
nettverk. 

1-2 enheter

op til 5 enheter

Introduksjon
Følgende avsnitt beskriver hvordan HWAM® SmartControl™ et kobles til et trådløstnettverk 
eller via Wi-Fi Direct.

Det anbefales alltid å koble systemet til et trådløst nettverk, fordi dette sikrer best mulig 
forbindelse til systemet og enklest mulig betjening. Det er ikke nødvendig med internet-
tforbindelse for å benytte HWAM® SmartControl™ og HWAM® SmartPeis™ nettverk.

 Første oppsett
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Ikoner for nettforbindelse
1  Ingen forbindelse (rødt Wi-Fi-ikon)
2  Wi-Fi Direct-forbindelse (grønt Wi-Fi-ikon)
3  Koblet til et nettverk (grønt Wi-Fi-ikon med hake)

HWAM® SmartControl™ kan benyttes ved å forbinde 
enheten og HWAM® SmartControl™ direkte, også kalt 
Wi-Fi Direct, og vises ved et grønt symbol. HWAM® 
SmartControl™ kan også konfigureres til å kobles opp 
over et trådløst nettverk, noe som anbefales. Dette 
vises med et grønt symbol med hake. 

Etablering av trådløs forbindelse
Følgende avsnitt beskriver hvordan HWAM® SmartCon-
trol™ kobles til et trådløst nettverk for første gang.
For å sette opp HWAM® SmartControl™ er det nødven-
dig å først koble det opp via Wi-Fi Direct og deretter 
koble HWAM® SmartControl™ til et trådløst nettverk.

Tilkobling til Wi-Fi Direct på iPhone 
Åpne menyen “Innstillinger” på telefonen og velg deret-
ter menyen ”Wi-Fi” 1 .
Sørg for at Wi-Fi lyser på enheten, og at det er tilkoblet 
strøm til HWAM® SmartControl™ (peisovnen).
Det vil nå være en trådløs enhet tilgjengelig med 
navnet ”IHS STOVE_XXXXX” 2 .
Opprett forbindelse til denne.
Hvis HWAM® SmartControl™ ikke skal kolbes til et nett-
verk, er systemet nå klart til bruk.

Tilkobling til Wi-Fi Direct på Android 
Åpne menyen “Innstillinger” på telefonen og velg deret-
ter menyen ”Wi-Fi” 1 .
Sørg for at Wi-Fi lyser på enheten, og at det er tilkoblet 
strøm til HWAM® SmartControl™ (peisovnen).
Det vil nå være en trådløs enhet tilgjengelig med 
navnet ”IHS STOVE_XXXXX” 2 .
Opprett forbindelse til denne.
Hvis HWAM® SmartControl™ ikke skal kolbes til et nett-
verk, er systemet nå klart til bruk.

NB: Nummeret etter “STOVE” er unikt for hver enkelt 
peisovn.
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1Tilkobling til trådløst nettverk
Etter at den mobile enheten er koblet opp via Wi-Fi 
Direct, kan HWAM® SmartControl™ tilkobles et tråd-
løst nettverk. For å tilkoble et trådløst nettverk, trykk 
på det grønne forbindelsesikonet 1 . 
Ønsker du å koble HWAM® SmartControl™ til nettver-
ket velger du ”Yes” 2 . Dette anbefales.

Skriv inn det ønskede navnet på peisovnen, f.eks. 
"Stue" eller "1.  etg." 3

NB: Navnet brukes primært når det er flere peisov-
ner tilkoblet samme nettverk. 

HWAM® SmartControl™ vil nå søke etter alle tilgjen-
gelige nettverk.
Sørg for at nettverket er slått på og tilgjengelig samt 
har synlig SSID (Service Set Identifier).

NB: Hvis det er mange tilgjengelige nettverk, kan 
dette ta litt tid. 

Velg det nettverket som HWAM® SmartControl™ skal 
kobles til 1 .  

Skriv inn passordet til det valgte nettverket 2 , og 
trykk ”Connect to network” 3 .
HWAM® SmartControl™ vil nå forsøke å koble seg 
til det valgte nettverket med koden du har skrevet 
inn. 

HWAM® SmartControl™ er nå koblet til det valgte 
nettverket.
Etter dette er det ikke mulig å koble seg HWAM® 
SmartControl™ via Wi-Fi Direct. Det kan kun betjenes 
ved å koble den mobile enheten til det samme nett-
verket som HWAM® SmartControl™.

Hvis HWAM® SmartControl™ ikke lykkes i å opprette 
forbindelse til det ønskede nettverket, vil Wi-Fi Direct  
forbindelsen automatisk bli tilgjengelig igjen.

NB:  Av servicehensyn er Wi-Fi Direct-forbindelsen 
tilgjengelig i ett minutt etter at systemet har vært 
startet på nytt. 
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21  App meny
Menyen er øverst i venstre hjørne. 

2  Ikon for forbindelse
Forbindelsesikonet indikerer om det er forbindelse 
mellom IHS SmartControl™  og peisovnen.
       Rødt ikon betyr at det ikke er noen forbindelse
       Grønt ikon betyr forbindelse via Wi-Fi Direct  
       Grønt ikon med hake signaliserer at det er etablert 

forbindelse til brukerens eget trådløse nettverk 
(hjemmenettverk).

IHS SmartControl™ hovedskjerm/forside: Når IHS SmartControl™ appen startes, 
vises IHS-logoen: 

App-meny
Statusikon (forbindelse)
Peisovnens navn
Nattreduksjon  
Faseindikasjon 
Timer for å legge i mer ved
Røykgasstemperatur 
Romtemperatur
Temperaturnivå

 Startup - app

 Hjemskjerm/forside

BETJENINGSVEILEDNING 
IHS SMART CONTROL™ APP

Følgende avsnitt beskriver hjemskjermen/forsiden på IHS SmartControl™, hvilke funksjoner 
som er tilgjengelige, samt hvordan disse betjenes. 

For å benytte alle funksjoner må IHS SmartControl™ være koblet til en peisovn med HWAM® 
SmartControl™ - mange funksjoner er likevel tilgjengelige uten tilkobling til systemet.

IHS SmartControl™-menyen inneholder en rekke undermenyer, som alle vil bli gjennomgått i 
de etterfølgende avsnittene.
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3  Peisovnens navn
Peisovnens navn viser navnet på den peisovnen IHS 
SmartControl™ er koblet opp til. Dette benyttes når 
det er flere peisovner tilkoblet samme nettverk. Hvis 
peisovnen ikke tidligere har vært koblet til et nettverk, 
vil den ikke ha noe navn, og det vil derfor ikke stå noe.

4  Nattreduksjon 
A  Aktiv (grønn)     B  Inaktiv (sort) 
For å aktivere/deaktivere nattreduksjonen trykker du på 
ikonet. Nattreduksjonen reduserer automatisk tempera-
turinnstillingen for peisovnen, og sikrer dermed lengere 
forbrenningstid mot redusert romtemperatur.  
NB: Nattreduksjonen er bare aktiv i det valgte tids-
rommet (se avsnittet ”Nattsenking – Tidsstyring”).

Nattreduksjon – Tidsstyring
A  Starttidspunkt     B  Stopptidspunkt
For innstilling av tidspunkt for start/stopp for nattreduk-
sjon, trykk på ikonet og hold nede i 5 sekunder. Trykk 
på klokkeslettet og velg ønsket tidspunkt i dialogbok-
sen. Når starttidspunktet nås, går HWAM® SmartCon-
trol™ automatisk i nattreduksjon for å oppnå lengst mulig 
brennetid. Samtidig deaktiveres romtemperatur-
funksjonen. Når stopptidspunktet nås, vil HWAM® 
SmartControl™ automatisk gå tilbake til normal funksjon 
og tidligere innstilt temperaturnivå.
NB:  Dersom temperaturnivået endres mens 
systemet er i nattreduksjon, deaktiveres nattreduk-
sjonen automatisk.

5  Faseindikasjon 
Faseindikatoren viser den aktuelle forbrenningsfasen i 
HWAM® SmartControl™. Der er i alt 5 faser:

A  Start
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B  Opptenning
Faseindikatoren viser at systemet er i oppten-
ningsfasen. Symbolet vises etter at døren er åpnet 
på en kald peisovn, eller du trykker på standby/
start-ikonet i IHS SmartControl™. Hvis røykgasstem-
peraturen ikke stiger innen de neste 15 minut-
ter, vil HWAM® SmartControl™ automatisk stenge 
lufttilførselen og gå i standby igjen. Se avsnittet om 
korrekt opptenning på side 20.
NB: For å sikre optimal og korrekt forbrenning 
er det viktig at det oppnås tilstrekkelig høy røyk-
gasstemperatur. Hvis ikke vil HWAM® SmartCon-
trol™ utløse et varsel om å legge i mer ved, også 
selv om det er uforbrent ved og flammer.

 
C  Forbrenning
Faseindikatoren viser at systemet er i forbren-
ningsfasen og er kommet ut av opptenningsfasen. 
Systemet regulerer nå forbrenningen automatisk, 
slik at det sikres optimal forbrenning og en rom-
temperatur så tett opptil det ønskede nivået som 
mulig. 

D  Glødefase 
Faseindikatoren viser at systemet er i glødefasen. 
I denne fasen vil det hovedsakelig bare være glør 
igjen i peisovnen, og systemet vil nå også kunne 
beregne den forventede tiden til neste gang det 
må legges i mer ved (beskrives i et senere avsnitt). 
Systemet varsler automatisk om korrekt tidspunkt 
for å legge i mer ved. Det anbefales å vente med å 
legge i mer ved til varselet om dette utløses, ellers 
vil ikke den forventede reduksjonen i vedforbru-
ket oppnås. Hvis det er stor forskjell på faktisk og 
ønsket romtemperatur, kan varselet om å legge i 
mer ved utløses selv om det fortsatt er uforbrent 
ved og flammer. Hvis du ikke legger i ved på dette 
tidspunktet, vil det komme et nytt varsel om å 
legge i ved når det er siste sjanse til å gjøre dette 
uten å måtte tenne opp på nytt.
NB: Den beste forbrenning og økonomien 
oppnås ved å følge anbefalt innfyringstidspunkt 
nøye. 
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E  Standby  
Faseindikatoren viser at systemet er i Stand-
by-modus. Det betyr at systemet har vært i 
bruk, og at temperaturen i peisovnen nå er så 
lav at det ikke kan garanteres at peisovnen kan 
antenne ny ved. Det må derfor tennes opp på 
nytt, dersom du ønsker å fyre igjen.

6  Timer for å legge i mer ved
Timeren for å legge i mer ved viser den beregnede 
tiden til neste gang det må legges i ved. Tidspunktet for 
dette beregnes først når systemet når glødefasen. Hvis 
det er stor forskjell på faktisk og ønsket romtemperatur, 
kan varselet om å legge i mer ved utløses selv om det 
fortsatt er uforbrent ved og flammer.  
 
 

      Røykgasstemperatur
Viser den målte røykgasstemperaturen. Termoføleren 
er plassert i røykutgangen på ovnen.

      Romtemperatur
Viser temperaturen målt av den medfølgende romtem-
peraturføleren. Temperaturen kan variere med +/- 1oC 
i forhold til temperaturen som er målt med et annet 
termometer.

9  Temperaturnivå 
Temperaturnivå-innstillingen går fra ”Level 0” til og med 
”Level 5”. Nivået endres ved å trykke ”-” eller ”+” som 
regulerer det ønskede temperaturnivået henholdsvis 
ned eller opp. De enkelte nivåene er forklart i detalj i 
de etterfølgende avsnittene. 
NB: Nattreduksjonen setter systemet automatisk i 
”Level 0”, men endres nivået etterpå, deaktiveres 
nattreduksjonen. 

HUSK: 
Gå aldri fra en peisovn før det er blitt 
flammer i veden etter innfyring og se 
til at flammene vedvarer!

7

8
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Level 0 (ingen søyle lyser gult)
Temperaturnivået er innstilt til "Level 0". HWAM® 
SmartControl™ kjører med lavest mulig forbren-
ningstemperatur for å opprettholde korrekt for-
brenning over lengst mulig tid, uten å ta hensyn 
til romtemperaturen.

Level 1-4 (1-4 søyler lyser gult)
Temperaturnivået er innstilt til "Level 1- 4". I 
disse nivåene styrer HWAM® SmartControl™ for 
å oppnå så konstant temperatur i rommet som 
mulig, akkurat som en radiatortermostat. Det 
anbefales at du finner frem til det temperaturni-
vået som passer deg best, og deretter la være 
å skru nivået opp og ned. HWAM® SmartCon-
trol™ er innrettet slik at det automatisk skrur 
opp forbrenningen etter forskjellen mellom den 
faktiske og den ønskede romtemperaturen. Hvis 
det er stor forskjell på faktisk og ønsket rom-
temperatur, kan varselet om å legge i mer ved 
utløses selv om det fortsatt er uforbrent ved og 
flammer.  

Level 5 (5 søyler lyser gult)
Temperaturnivået er innstilt til "Level 5". I dette 
nivå går HWAM® SmartControl™ med økt røyk-
gasstemperatur og økt romtemperatur. Dette 
nivået er beregnet på situasjoner hvor peisov-
nen skal produsere mye varme i løpet av kort 
tid. Det anbefales ikke å bruke dette nivået over 
lengere tid av gangen. 
NB: På grunn av den økte røykgasstempe-
raturen og ønsket om høy romtemperatur, 
kreves det mye energi for å opprettholde 
riktig forbrenning. Varselet om å legge i mer 
ved kan derfor bli utløst tidligere, også selv 
om det er flammer og uforbrent ved.

Hjemskjerm - live data 
For å se live data må du rotere enheten. 
Live data i IHS SmartControl™ viser informasjon som 
mottas fra peisovnen om den pågående forbrenningen. 
NB: Live data oppdateres kun så lenge det er forbin-
delse til HWAM® SmartControl™ og appen er åpen. 
Vær oppmerksom på at skjermrotasjon må være akti-
vert i den mobile enhetens innstillingsmeny.
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 IHS SmartControlTM -  beskjeder

IKKE SLÅ AV SYSTEMET 
UNDER OPDATERINGEN!
Ikke steng strømtilførselen til peisovnen under oppdaterin-
gen, fordi det kan føre til feil i systemet og forårsake per-
manent feil i Airboxen.

Oppdatering av HWAM® SmartControl™  
IHS SmartControl™ varsler automatisk når det er nye 
oppdateringer for HWAM® SmartControl™.

For å oppdatere systemet, velg ”Yes” 1 .
Ønsker du ikke å oppdatere, velg ”No”  2 .
 
Hver gang appen åpnes, vil den automatisk kontrollere 
om det er en oppdatert versjon tilgjengelig.

NB: Det anbefales alltid å oppdatere systemet til den 
nyeste tilgjengelige programvaren, fordi det sikrer 
den beste funksjonaliteten i systemet. Det er ikke 
mulig å oppdatere peisovnen, dersom den er varm-
ere enn 35 °C.
     
     
IHS SmartControl™ starter oppdateringen av peisovnen. 
Det kan ta et par minutter avhengig av kvaliteten på 
forbindelsen samt størrelsen på oppdateringen.

 

     
Etter oppdateringen er gjennomført, vil peisovnen starte 
på nytt og er nå oppdatert og klar til bruk. 

NB: IHS SmartControl™ vil miste forbindelsen til 
systemet i en kort periode mens systemet starter på 
nytt.
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1  Meny
Menyen er øverst i venstre hjørne av IHS SmartControl™. 

   
2  Statistics

Fyringsstatistikken viser en logg med data fra forbren-
ningen fra de siste ca. 40 timene.
Her er det mulig å gå tilbake og se bl.a. hvilken tempe-
ratur peisovnen brente ved, hvor lang tid den brente 
mm.

Trykk ”Download log” A  for å hente de nyeste loggda-
taene fra peisovnen.

Log information
Etter at loggdataene er lastet ned fra peisovnen, 
er det mulig å velge den enkelte forbrennings-
syklusen og se data for denne perioden. En for-
brenningssyklus går fra tidspunktet hvor peisov-
nen ble startet og frem til det legges i mer ved 
eller standby, eller alternativt tiden mellom hver 
gang det legges i ved eller fra det legges i ved 
til standby.
Trykk på den ønskede forbrenningssyklusen A  
for å se data for denne.
Trykk på ”Update log” B  for å oppdatere  
data med seneste forbrenningsdata.

NB: Data fra pågående forbrenning vil ikke 
være tilgjengelig i loggdata, kun i ”Live data”.

 
Under data for den enkelte forbren-
ningssyklusen er det mulig å se følgende:
A  Røykgasstemperatur
B  Oksygennivå 
C  Røykgasstemperatur og oksygennivå

IHS SmartControl™-menyen inneholder en rekke menypunkter som tilbyr flere opplysninger 
og innstillinger som ikke er tilgjengelige fra hjemskjermen. 

 IHS SmartControlTM - meny
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3  Tips 
Menyen ”Tips” inneholder en rekke tips og annen relevant 
informasjon om peisovnen og betjeningen av denne.

Innholdet oppdateres jevnlig med ny informasjon, og du 
oppfordres til å kikke her løpende. 

4  Time Management
Når starttidspunktet nås A , går HWAM® SmartControl™ 
automatisk i nattreduksjon for å oppnå lengst mulig 
brennetid. Samtidig deaktiveres romtemperatur-funksjo-
nen i HWAM® SmartControl™. Når stopptidspunktet nås 
B , vil HWAM® SmartControl™ automatisk gå tilbake til 

normal funksjon og tidligere valgt temperaturnivå.
NB: Dersom temperaturnivået endres mens systemet 
er i nattreduksjon, deaktiveres nattreduksjonen. 

5  Information
I informasjonsmenyen får du en rekke opplysninger, og det er 
mulig å kjøre en selvtest:
A  Airbox Version: Programvareversjonen i Airbox
B  Remote Version: Programvareversjonen i Remote/ 

romtemperaturføler
C  Algorithm Version: Nåværende algoritmeversjon i 

Airbox
D Valve 1 Position: Posisjon spjeld nummer 1 
E  Valve 2 Position: Posisjon spjeld nummer 2
F  Valve 3 Position: Posisjon spjeld nummer 3 

 
NB: Selvtest kan kun kjøres når HWAM® SmartCon-
trol™ er i standby og røykgasstemperaturen er under 
35 °C. Systemet kjører automatisk selvtest med jevne 
mellomrom. Selvtesten kan aktivt brukes dersom 
det har vært en feilmelding og man etterpå ønsker å 
kontrollere at systemet er feilfritt igjen.

6  Settings 
Her er det mulig å slå av varsling om:
A  ”Innfyringsalarm” (Restoking)
B  ”Standby”  
C  ”Alarmer” 
D  ”Innfyringsalarm på romtemperaturføler”

I tillegg er det her mulig å nullstille innstillinger for 
trådløst nettverk og oppdatere HWAM® SmartControl™ 
med ny tilgjengelig programvare. Når appen åpnes, 
vil du automatisk få varsel dersom ny programvare er 
tilgjengelig.
NB: Oppdatering av HWAM® SmartControl™ med 
appen IHS SmartControl™ innebærer ikke en oppda-
tering av appen. Denne oppdateres gjennom App 
Store eller Google Play Store.
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  Settings: Wi-Fi 
Her ser du hvilket nettverk HWAM® SmartCon-
trol™ er koblet til. For å nullstille dette, hvis du 
f.eks. ønsker å koble systemet til et annet nett-
verk, velg ”Reset Wi-Fi settings” A .  

Settings: Update firmware
Hvis det er ny oppdatering tilgjengelig, vil 
denne vises under menyen ”Update firmware”. 
For å oppdatere HWAM® SmartControl™ til 
den nyeste versjonen, trykk på knappen med 
”Update to V x.x.x” A  og oppdateringen vil 
starte automatisk (se tidligere avsnitt ”Oppdate-
ring av HWAM® SmartControl™” for instruksjoner 
om oppdateringen). 
NB: Systemet vil varsle deg når appen åpnes, 
dersom det er en nyere versjon tilgjengelig. 

 

Oppdatering fullført √ 

  
Settings: Update algorithm
Hvis det er ny oppdatering tilgjengelig, vil 
denne vises under menyen ”Update algo”. For å 
oppdatere HWAM® SmartControl™ til den nyeste 
versjonen, trykk på knappen med ”Update to 
V x.x.x” A  og oppdateringen vil starte auto-
matisk (se tidligere avsnitt ”Oppdatering av 
HWAM® SmartControl™” for instruksjoner om 
oppdateringen). 

Oppdatering fullført √

     Help 
Under menyen ”Help” ser du den gjeldende statusen 
for HWAM® SmartControl™  og om systemet har oppda-
get noen feil. 

Det er også mulig å sende loggfilen fra peisovnen til en 
e-postmottaker  A  hvis det er problemer med forbren-
ningen eller B  kjøre en selvtest. Dette krever et e-post-
program på smarttelefonen eller nettbrettet appen er 
installert på.

7
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A

A

8  Stoves
Hvis det kobles flere enn én peisovn til nettverket A , 
er det mulig å kommunisere med disse også. Systemet 
støtter 4 peisovner i samme nettverk. 
I menyen ”Stoves” velger du den peisovnen du ønsker 
å kommunisere med.

NB: Det gis bare varsel om å legge i mer ved for den 
valgte peisovnen. 

HWAM® SmartControl™ kan gi en rekke alarmer og vars-
ler sammen med mulige årsaker til problemet. I tillegg 
kan du også se om det er feil i systemet.
For å se status for systemet, velg menyen ”Help”   A   

Dette er en alarm, og du bør slutte å bruke peisovnen 
til feilen er utbedret. Kontakt din forhandler hvis du ikke 
finner svaret i appen din.
Hvis systemet utløser alarmen "Overheating" har 
peisovnen blitt for varm. HWAM® SmartControl™ sørger 
for regulering, slik at temperaturen i peisovnen senkes. 
Du trenger ikke å foreta deg noe. Systemet går automa-
tisk tilbake til normal drift når røykgasstemperaturen har 
blitt lavere.

Dette er en advarsel, og du kan godt fortsette å bruke 
peisovnen din. Kontakt likevel din forhandler for utbed-
ring av feilen, hvis du ikke finner svaret i appen din.

 Alarmer & Advarsler

Feil-ID: Rød

Feil-ID: Gul



17

2

1

1 Lysindikator 
På forsiden av den trådløse romtemperaturføleren er det 
en lysindikator. Denne gir signal om følgende:

A  Ingen forbindelse med HWAM®    
SmartControl™
Ved manglende forbindelse med HWAM® 
SmartControl™ vil romtemperaturføleren blinke 
vekselvis grønt og rødt.

B  Paringsmodus
Når romtemperaturføleren er klar til å pares 
med HWAM® SmartPeis™, vil den blinke grønt i 
raskt tempo.

C  Legge i mer ved
Når HWAM® SmartControl™ har registrert at det 
er tid for å legge i mer ved, vil romtemperaturfø-
leren gi gjentatte lydsignaler og samtidig blinke 
grønt i rolig tempo.

D Alarmer & Advarsler
Når HWAM® SmartControl™ har registrert en 
alarm eller advarsel i systemet, vil romtempera-
turføleren gi gjentatte lydsignaler og samtidig 
blinke rødt.

For ytterligere beskrivelse og detaljer om hver 
enkelt alarm eller advarsel, bruk IHS Smart 
Control.™

Som standard følger det med en romtemperaturføler med HWAM® SmartControl™. Denne 
benyttes av systemet for å registrere romtemperaturen og justere forbrenningen, slik at det 
sikres en jevn og behagelig romtemperatur.
Føleren kommuniserer med HWAM® SmartControl™  via en trådløs forbindelse. Den maksi-
male avstanden ved fritt utsyn mellom din HWAM® SmartPeis™  og romtemperaturføleren er 
4-5 meter. Rekkevidden er mindre, dersom det er en vegg imellom.
Romtemperaturføleren er utstyrt med en lysindikator  1  på forsiden av enheten, en knapp på 
forsiden av enheten 2 , og en innebygget høyttaler.
NB: Det er ikke mulig å justere lydnivået på enheten.

 Romtemperaturføler
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NB: Etter 2 minutter vil enheten automatisk gå i 
standby og forlate paringsmodus.
 

7  Koble til strømforsyning til peisovnen med en gang. 
Dersom strømforsyningen til peisovnen ikke tilkobles 
innen 2 minutter etter at den trådløse romtempe-
raturføler er satt i "paringsmodus”, vil paringen ikke 
lykkes, og må starte på nytt.

8  Etter at romtemperaturføleren er koblet til HWAM® 
SmartControl™, vil den lyse konstant grønt i en kort 
periode, og deretter slukker lysindikatoren. Paringen 
er å vellykket fullført. Sett på lokk og skruer igjen. 

1  Snu enheten med baksiden opp.
2  Skru ut de 4 skruene på baksiden ut (markert på 

bildet) for å komme til batteriene.
3  Fjern lokket fra enheten.      
4  Ta ut ett enkelt batteri av enheten.
5  Slå av strømmen til peisovnen. 
6  Trykk på knappen på fronten av den trådløse rom-

temperaturføleren og hold den nede mens batteriet 
settes i enheten igjen og inntil dioden lyser grønt. 
Når den trådløse romtemperaturføler starter opp, 
vil denne blinke grønt i raskt tempo som illustrert 
nedenfor: 

Paring av romtemperaturføleren med HWAM® SmartControl™
Noen ganger kan det være nødvendig å pare den trådløse romtemperaturføleren med 
HWAM® SmartControl™. For å gjøre dette er det nødvendig å sette den trådløse romtempera-
turføler i paringsmodus (se anvisning nedenfor).
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1  Snu enheten med baksiden opp.
2  Skru ut de 4 skruene på baksiden ut (markert på 

bildet) for å komme til batteriene.
3  Fjern lokket fra enheten.     
4  Bytt ut de 3 AA-batteriene. Bytt alltid ut alle 3 batte-

rier samtidig, og bruk aldri gamle batterier. Det må 
ikke brukes oppladbare batterier.

5  Det er viktig å sikre at batteriene er satt inn riktig vei 
i enheten. Sørg for at batteriene monteres som vist. 

6  Når de nye batterier er satt riktig inn, kan enheten 
settes sammen igjen - monter lokket på enheten 
igjen.

7  Skru fast de 4 skruene markert på bildet igjen.  Pass 
på så du ikke strammer skruene for hardt.

8  Batteriene er byttet og enheten er klar til bruk.

Brukte batterier skal aldri kastes i søppelbøtten, men 
bør avhendes på korrekt måte.

Bytte av batterier i romtemperaturføleren
Den trådløse romtemperaturføler bruker 3 stk. AA-batterier. Disse følger ikke med i pakken. 
For å installere og/eller bytte batterier, følg disse instruksjonene nøye. HWAM® SmartCon-
trol™ vil automatisk gi beskjed om, når det er tid for å bytte batteriene i den trådløse 
romtemperaturføleren.
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Oppstart av peisovn 
Åpne døren på peisovnen for å aktivere systemet. Hvis 
opptenning ikke gjøres innen 15 minutter, vil systemet 
automatisk gå tilbake i standby og spjeldene lukkes.  
  
Opptenning
Din nye HWAM® SmartPeis™ lukker alle spjeld når den 
ikke er i drift, for å hindre at varm romluft suges opp i 
pipa (energitap). Denne spjeldfunksjon gir en HWAM® 
SmartPeis™ den utfordringen at man alltid starter
en ny fyring med kald pipe - vær oppmerksom på dette. 
Det krever ekstra rask oppvarming av peisovnen og 
pipa ved opptenning.

Korrekt opptenning gjøres best med 1-2 kg ved kløvd 
i 2-4 relativt små stykker (vedmengden er avhengig av 
modellen – se ovnens bruksanvisning for anvisninger 
for den aktuelle modellen). Oppå det legges 8-10 tynne 
opptenningspinner og i toppen av bålet legges det og 
tennes et par opptenningsblokker. Lukk døren.

HWAM® SmartControl™ starter opp når døren til 
brennkammeret åpnes. HWAM® SmartControl™ har et 
kaldstartprogram som krever at driftstemperaturen nås 
innen 15 min. Hvis det går for tregt, ber appen om mer 
ved. Dette kan virke ulogisk når det både er ved og 
flammer i ovnen. Men så lenge den rette driftstempera-
turen ikke er nådd, brenner ikke peisovnen helt miljørik-
tig, derfor må det sterkere lut til.

Årsaken til at temperaturen stiger for tregt kan være: 
dårlig trekk i en gammeldags murt pipe, fuktig ved, for 
store vedkubber eller for lite ved/opptenningspinner.

Følgende guide er en introduksjon til hvordan HWAM® SmartPeis™ betjenes fra oppstart til 
det legges i mer ved og til endelig utbrenning av veden. 
Peisovnen er bare EN-godkjent for fyring med ved. Det anbefales å bruke tørt, kløvet ved 
med et vanninnhold på maks. 18 %. Fyring med våt ved gir både sot, miljøgener og dårlig 
fyringsøkomomi. Det anbefales at du kjøper en fuktighetsmåler for å løpende kontrollere at 
veden har korrekt fuktinnhold før den benyttes til fyring.

 Fyringsforløp

VIKTIGT!
Hvis røykgassene ikke når høy 
nok temperatur etter opptenning 
eller innfyring, utløser HWAM® 
SmartControlTM og den trådløse 
romtemperaturføleren en inn-
fyringsalarm, også selv om det 
kan være både ved og flammer 
i brennkammeret. Innfyringsalar-
men varsler om at det må mer bli 
mer fart i bålet. Etterfyring med 
mindre opptenningsved kan 
ofte gi raskere og tilstrekkelig 
temperaturstigning.
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1  Opptenning  
Symbolet for opptenning vises inntil bålet er 
godt i gang og røykgassene kommet opp i til-
strekkelig temperatur.

  
2  Forbrenning 

Når tilstrekkelig røykgasstemperatur er nådd, vil 
HWAM® SmartControl™ skifte fase fra oppten-
ning til forbrenning. HWAM® SmartControl™ vil 
typisk operere i denne fasen mesteparten av 
tiden.  

3  Glødefase 
Når det meste av veden er forbrent, skifter 
HWAM® SmartControl™ til glødefasen og vil nå 
vise beregnet tid til neste gang det må legges i 
mer ved. Hvis det er stor forskjell på faktisk og 
ønsket romtemperatur, kan varselet om å legge 
i mer ved utløses selv om det fortsatt er ufor-
brent ved og flammer. Hvis du ikke legger i ved 
nå, vil det komme et nytt varsel om dette når 
det er siste sjanse til å legge i ved uten å måtte 
tenne opp på nytt. 

NB: Den gjenværende tiden til det må legges 
i ved er omtrentlig og kan variere avhengig av 
omstendighetene.   

Forbrenningsfaser
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4  Legge i mer ved
Når HWAM® SmartControl™ registrerer at det er 
tid for å legge i mer ved, kommer det et varsel 
på alle enheter med IHS Smart Control™ åpen. 
Dessuten vil den trådløse romtemperaturføleren 
gi et lydsignal for dette. Legg i 2-3 nye ved-
kubber i brennkammeret. Idet døren åpnes og 
det leges i mer ved, vil HWAM® SmartControl™ 
automatisk skifte tilbake til forbrenningsfasen. 
Deretter gjentas syklusen som beskrevet oven-
for.  

5  Standby 
Når der ikke fyres lengre i peisovnen og tem-
peraturen er falt, går HWAM® SmartControl™ 
i standby og lukker spjeldene for å unngå 
at varm luft fra rommet trenger opp i pipa 
(energitap).  

Når ovnen ikke er i bruk, anbefaler vi å lukke 
appen helt.



23

 Spesifikasjoner for HWAM® SmartControlTM generasjon 2

Avstand

Avstand mellom peisovn og sensor 4-5 m.

Trådløse egenskaper

Frekvens 2.4-2.4835GHz

Trådløs sikkerhet WPA / WPA-2

Trådløse standarder IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

5GHz Ikke tilgjengelig

Features
OS som støttes IOS & Android

Tilkoblinger Wi-Fi Direct eller nettverksforbindelse

Antall tilkoblede enheter Opptil 5 enheter når koblet til trådløst nettverk

Features
Ekstern strømforsyning 110V – 250V AC 50/60 Hz, utgangsstrøm 12V DC 2A.

Airbox-inngang 12V DC 

Strømforbruk ved bruk 20W MAX

Strømforbruk standby <2W

Miljø

Driftstemperatur 0º~40º

Tilbehør
SmartBackup

2 m skjøtekabel

90-graders kabel USB  → USB mini
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