iOS
A multiMATIC applikáció beüzemelése (WLAN + LAN)
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Töltse először le az iOS App
Store alkalmazásból a
“multiMATIC App – a Vaillant
fűtésszabályozó” applikációt.
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A WLAN-stick alulról
csatlakozik a termék USB
portjára.
Ehhez egy eddig még nem
konfigurált WLAN sticket
használjon, mert az Internetkommunikációs modul nem
képes előre konfigurált
hálózatokat felismerni.

Ezután indítsa el az alkalmazást.
Az első alkalomnál arra lesz
felkérve, hogy hozzon létre egy
új fiókot.
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Válassza meg, miként
szeretné rendszerét az
Internettel összekötni.
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Most először dugja
ismételten be a hálózati
csatlakozást.
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Hová lett az Ön Internetkommunikációs modulja
felszerelve?
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Amennyiben megérkezett a
WLAN beállításokhoz,
változtassa kérjük meg a
WLAN beállításokat az
okostelefonon vagy a
táblagépen.

8

Egy rövid várakozási idő után
okostelefonja vagy táblagépe
WLAN beállításai között
megjelenik a hálózati modul.

A készülékbe vagy a falra?
WLAN: a 4. lépéstől
LAN: tovább a 14. lépéstől
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A külön kapható WLAN-stick
bejelentkezéséhez újra kell a
rendszert indítani.
Húzza tehát ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból.

A kiválasztandó hálózat így
kezdődik: vr900-xxx.
Kérem, ezt válassza ki.
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Kérjük, létesítsen kapcsolatot
az „AppConnect“ jelszóval, de
a beírás során ügyeljen a nagyés kisbetűkre.

Rendszere most kapcsolatba
lép az Internettel.

Erősítse meg a FOLYTATÁST
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Térjen vissza a „multiMATIC”
applikációhoz. Amennyiben
sikeres volt a kapcsolat a VR
900 és a WLAN stick között, a
WLAN pont alatt zöld háttérrel
megjelenik a FOLYTATÁS felirat.
Erősítse ezt meg a FOLYTATÁS
gombra kattintással.
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Ezután állítson be egy
Felhasználói fiókot és fogadja
el az általános szerződési és
használati feltételeket.

ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA
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Ahhoz, hogy a WLAN-stick a
saját otthoni hálózatával
kapcsolatba léphessen, válassza
kérjük most ki saját WLAN
hálózatát és adja meg az ahhoz
tartozó jelszavat. Ezután
kattintson a Kapcsolódás
gombra. A folyamat eltárolja a
hálózat adatait a WLAN sticken.
Koppintson a KAPCSOLÓDÁS-ra.
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Az Internet-kommunikációs
modul most összeköttetésbe
kerül a WLAN eszközzel.
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Ez eltarthat néhány percig.

Ahhoz, hogy a VR 900 modul
regisztrálásra kerüljön a
Vaillant szerveren, szkennelje
be a mellékelt kártya QR
kódját vagy adja kézzel meg a
készülék szériaszámát.

Adjon még egy nevet saját
fűtési rendszere számára.
Ügyeljen kérjük ilyenkor a
helyes ország-jelölésre, mert
különben a rendszer nem
tudja a VR 900 modult a
szerveren bejelenteni.
KAPCSOLÓDÁS kattintása
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A regisztráció sikeres volt, ha a LED lámpa
kéken villog.
Ezt követi a fűtési rendszer szkennelése. Ez
a rendszer nagyságának függvényében akár
30 percig is eltarthat.
Kattintson a TOVÁBB-ra

...és Ön már készen is vagy, hogy használhassa a multiMATIC
applikáció előnyeit.
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Várjon egy keveset, majd
állítsa be a fűtési
időablakokat, hogy minél
hatékonyabban fűthessen.
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Az egyik szimbólumra történő
kattintással most változtassa
meg a kívánt időket.

Kattintson ehhez az órára az
alsó képernyőkeret jobb
oldali részén.

19

A lekérdezés segítségével Ön a
fűtési rendszert egyszerűen
tudja életvitele alapján
konfigurálni.
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…és mentse el a változtatást.

Ehhez különböző, előre
beállított programokból
választhat.
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A fűtési programon belüli
fűtési idők lehetővé teszik a
könnyű beillesztést.
Kattintson a FELDOLGOZÁS
opcióra és válasszon ki egy
hétköznapot.
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A kezdőlap Önnek mindig az
aktuális napszakot mutatja, de
az önálló ikonokra történő
kattintással Ön további
beállításokat végezhet el.
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