EN

NO
2300 W

5. Maksimal sendeeﬀekt: ≤20dBm
6. Frekvensområde: 2400-2483.5MHz
2300 W

Supernøyaktig
luftfuktighetssensor inkludert: ±2.0% RH
problemet vedvarer, kontakt kunderservice.
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Ultra accurate humidity sensor
included : ±2.0% RH
5. Maximum transmitting power: ≤20dBm
6. Frequency range: 2400-2483.5MHz
contact support.
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Min. driftstemperatur: -5˚C
Min. lagringstemperatur: -10˚C
Min. operating temperature: -5˚C
Min. storage temperature: -10˚C
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Plassering

Placement

5

Brugervejledning til

Mill WiFi Socket (APP: Millheat)
EN
DK

SE
Funktion
2300 W

5. Maximal sändningseﬀekt: ≤20dBm
6. Frekvensomfång: 2400-2483.5MHz
Kontakta kundtjänst
om problemet kvarstår.

Ultra
noggrann fuktighetssensor ingår: ± 2,0% RH

5

Mill WiFi Socket gør dine gamle
varmeapparater intelligente ved at slutte
dem til dit wi-ﬁ-netværk og appen Millheat
(kan hentes gratis til iOS og Android). Mill
WiFi Socket er udstyret med en indbygget
temperaturføler og er kompatibel med alle
varmeapparater med mekanisk termostat og
de ﬂeste varmeapparater med elektronisk
termostat (der kan huske den sidst indstillede
temperatur efter en strømafbrydelse).Ultra
nøjagtig fugtighedsføler inkluderet: ± 2,0% RF
Når du slutter dine varmeapparater til en
iOS-/Android-enhed ved hjælp af Mill WiFi
Socket, kan du gøre følgende:
• Styre alle dine varmeapparater, der er
placeret forskellige steder. Alt styres med
Millheat-appen (med samme bruger)
• Indstille ugentlige programmer (eller brug
standardprogrammet i appen) ved hjælp
af 3 tilstande: Komfort, Nat, Ude
• Indstille individuel temperatur for 3
forskellige tilstande i hvert rum
• Tilsidesætte de indstillede programmer for
hele huset, et speciﬁkt rum eller et bestemt
varmeapparat. Det er ikke nødvendigt at
redigere dit program, hvis du kommer
hjem tidligere end normalt en dag
• Aktivere ferietilstand for at spare energi,
mens du er væk. Appen øger automatisk
temperaturen i dit hus, inden du kommer hjem
• Dele dit hus med andre familiemedlemmer,
så det er nemt at kontrollere
• Plus meget, meget mere
Advarsel! Med henblik på sikker brug af
produktet skal du kontrollere, at dit
varmeapparat er af typen, der kan bruges
uden tilsyn. Læs brugervejledningen til dit
varmeapparat, før du slutter apparatet til
Mill WiFi Socket.

Tilslutning
• For at hente appen skal du søge efter
«millheat» i App Store eller Google Play og
derefter installere appen på din enhed.
• Vær opmærksom på, at appen Millheat skal
installeres, før du kan slutte Mill WiFi Socket
til dit wi-ﬁ-netværk. Følg anvisningerne i
appen, når du tilslutter Mill WiFi Socket.
• Mill WiFi Socket opretter direkte
forbindelse til din router via wi-ﬁ på
båndet 2,4 GHz og i tilstanden b/g/n.
• Gå til vores Helpdesk på www.millheat.com
for at få ﬂere oplysninger, eller hvis du har
spørgsmål om appen Millheat, tilslutning til
wi-ﬁ eller andre relevante spørgsmål.

Lägsta driftstemperatur: -5˚C
Lägsta lagringstemperatur: -10˚C
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Placering

Bemærk! Mill WiFi Socket opretter direkte
forbindelse til din wi-ﬁ-router, og det er
derfor vigtigt at kontrollere, at routeren har
tilstrækkelig kapacitet til antallet af aktive
enheder, der er tilsluttet på samme
tidspunkt.

Farvekoder (kontrollys til wi-fi)
Mill WiFi Socket er ikke tilsluttet wi-ﬁ.
Varmeapparatet opretholder en jævn
temperatur hele dagen og natten
Mill WiFi Socket er online i Millheat-cloud
Wi-ﬁ på Mill WiFi Socket er deaktiveret af
brugeren

Når Millheat-appen og cloud installeres/
forbindes,vil lyset blinke med forskellige
hastigheder. Dette er normalt.
Mill WiFi Socket har problemer med at
oprette forbindelse eller ﬁnde
wi-ﬁ-signalet. Gør følgende:
1. Tag Mill WiFi Socket ud af stikket, og
sæt adapteren ind igen
2. Genstart wi-ﬁ-routeren
3. Kontrollér wi-ﬁ-routeren for at sikre
dig, at den har tilstrækkelig kapacitet
til antallet af aktive enheder, der er
tilsluttet på samme tid
4. Kontrollér, at båndet 2,4 GHz er
aktiveret på din wi-ﬁ-router. Kontakt
kundeservice, hvis problemet
fortsætter.
Mill WiFi Socket er oﬄine, og der er ingen
kontakt til Millheat-cloud

Brug
1. INDEN BRUG:
Mill WiFi Socket er udstyret med en indbygget
temperaturføler af samme type som
temperaturfølerne, der er indbyggede i
varmeapparater. For at sikre, at
temperaturføleren i Mill WiFi Socket ikke
tilsidesættes af temperaturføleren i
varmeapparatet, anbefaler vi, at du
indstiller temperaturen på varmeapparatet
til ca. 5 grader over din maksimale ønskede
temperatur. Dette gøres manuelt på
varmeapparatet, før du tilslutter Mill WiFi
Socket. Hvis du eksempelvis ønsker en
maksimal temperatur på 25 grader i rummet,
skal du indstille temperaturen på
varmeapparatet til 30 grader, før du tilslutter
Mill WiFi Socket. Når dit varmeapparat
derefter opretter forbindelse til appen
Millheat via Mill WiFi Socket, kan du indstille
den ønskede temperatur til 25 grader eller
lavere i appen. Temperaturen i appen
Millheat er nu den ønskede temperatur for
rummet.
Ved at indstille temperaturen på
varmeapparatet til 5 grader over din
ønskede maksimale temperatur har du sikret,
at varmeapparatets temperaturføler ikke
tilsidesætter funktionen i Mill WiFi Socket. Hvis
du har en mekanisk termostat, anbefaler vi,
at du indstiller temperaturen nogle trin over
den maksimale temperatur, som du normalt
ønsker, da det kan være svært at ramme 5
grader helt præcist.
2. MILL-MODELLER KOMPATIBLE MED MILL
WIFI SOCKET:
Mill WiFi Socket er kompatibel med alle Mills
varmeapparater med undtagelsen af
2012-model Mill Glass med serienummer HL12
samt vores serie, der ikke må bruges uden
tilsyn, Mills konvektionsserie og Mills
varmeblæserserie.
3. INDSTILLINGER:
Aktivering af wi-ﬁ: Tryk på «Tilføj Mill WiFi
Socket» på startskærmen i appen Millheat.
Følg instruktionerne i appen.
Slet wi-ﬁ-indstillinger: Tryk på wi-ﬁ-knappen,
og hold den inde i 5 sekunder.

4. BRUG AF MILL WIFI SOCKET SAMMEN MED
ANDRE ELEKTRONISKE ENHEDER:
Mill WiFi Socket kan også bruges til at slutte
andre elektroniske enheder end varmeapparater
til dit wi-ﬁ-netværk og appen Millheat ved at
slukke temperaturmåleren på appen Millheat.

Specifikationer
1. Eﬀekt: 230 V, 50 Hz
2. Indgang/udgang: 230 V, 16 A, 50 Hz, maks.
2300 W
3. Frekvens: 2.4 GHz, b/g/n standard
4. Når du skifter wi-ﬁ-netværk, skal
forbindelsen oprettes igen.
5. Maksimal sendeeﬀekt: ≤20 dBm
6. Frekvensområde: 2400-2483.5 MHz

Systemkrav
1. iOS 8.0 eller senere
2. Android 5.0 eller senere

Advarsel!
1. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid
slukke dine apparater, før du tilslutter Mill
WiFi Socket
2. Kun til indendørs brug
3. Tildæk ikke under brug
4. Med henblik på sikker brug af produktet
skal du læse brugervejledningen til
produktet, som du slutter til Mill WiFi Socket
Advarsel! Med henblik på sikker brug af
produktet skal du kontrollere, at dit
varmeapparat er af typen, der kan bruges
uden tilsyn. Læs brugervejledningen til dit
varmeapparat, før du slutter apparatet til Mill
WiFi Socket.

Garanti
Garantien gælder i 2 år. Produktet repareres
eller udskiftes inden for dette tidsrum, hvis der
opstår fejl. Garantien gælder, hvis produktet
bruges i henhold til disse anvisninger, og kunden
kan fremvise en købskvittering. Hvis produktet
ikke fungerer korrekt, skal du kontakte butikken,
hvor det er købt, eller importøren.

Bortskaffelse
Symbolet
indikerer, at dette produkt ikke
må bortskaﬀes sammen med almindeligt
husholdningsaﬀald. Dette produkt skal
aﬂeveres på en genbrugsstation eller
bortskaﬀes i en container til elektriske
apparater og elektronisk udstyr. Dette gøres
for at undgå sundhedsmæssige risici og
forhindre skade på miljøet. Lokale
virksomheder (eller genbrugspladsen i dit
lokalområde) er i henhold til loven forpligtet til
at acceptere og genbruge sådanne produkter
som et middel til miljømæssigt forsvarlig
bortskaﬀelse.

Min. driftstemperatur: -5˚C
Min. opbevaringstemperatur: -10˚C

Placering

FI
2300 W
Mukana erittäin
tarkka kosteusanturi: ± 2,0% RH
Ota yhteys
asiakaspalveluun, jos ongelma ei poistu.

5. Maksimilähetysteho: ≤20dBm
6. Taajuusalue: 2400-2483.5MHz

Pienin käyttölämpötila: -5˚C
Minimi varastointilämpötila: -10˚C

Asennus

