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Mobiltelefonkrav för SmartThings app

Specifikations-
krav

Android iOS

OS Android 6.0 eller senare iOS 10.0 eller senare

Enhetstyp Smartphone
Surfplatta

iPhone 6 eller senare
iPad

RAM storlek Minst 2 GB

Upplösning
som stöds

1280 x 720 (HD)
1920 x 1080 (FHD)

2560 x 1440 (WQHD)

1334 x 750
1920 x 1080

Specifikations-
krav 

för app

Minst 2 GB RAM
Bluetooth profil 4.0 eller senare
Enhet som stödjer WiFi spegling

Mjukvarukrav för SmartThings app

Android: 1.7.41-24 eller senare
iOS: 1.6.41-349 eller senare
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Registrera dig för SmartThings i SmartThings-appen

Dessa instruktioner beskriver hur du gör för att ställa in din värmepump så att den 
fungerar ihop med SmartThings-appen för mobila enheter.

  Börja med att ladda ned den kostnadsfria SmartThings-appen från anting-
en Google Play eller AppStore beroende på vilken enhet du har.

1. Öppna SmartThings-appen
2. Tryck på Sign in (Logga in)
3. Tryck på Create account (Skapa konto)
4.  Tryck på Agree (Godkänn) för att godkänna Samsungs villkor, användarvillkor 

och Samsungs sekretesspolicy.
5. Ange din e-postadress
6.  Ange ditt lösenord (minst åtta tecken varav minst en siffra och en bokstav)
7. Bekräfta ditt lösenord
8. Ange ditt för- och efternamn
9. Ange ditt postnummer och födelsedatum
10. Tryck på Next (Nästa)
11. Tryck på Done (Klar)
12. Välj ditt land
13. Tryck på Continue (Fortsätt)

För att kunna ta del av alla funktioner i SmartThings-appen rekommenderar vi att
godkänna appens åtkomst till telefonens mikrofon, Bluetooth och platstjänster etc.
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Anslut värmepumpen

1. På startskärmen trycker du på plus (+)-ikonen och väljer Device (Enhet)
2. Tryck på By brand (Per märke)
3. Välj varumärket Thermia
4. Tryck på texten Air conditioner (Luftkonditionering)
5. Följ anvisningarna för parkoppling på skärmen
6.  När enheten har upptäckts visas ett meddelande om att enheten är ansluten till 

ditt SmartThings-konto
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Styr din värmepump

1.  Börja styra din Thermia Aura genom att trycka på Thermia Aura* på
     startskärmen
2. Börja styra enheten
3. Om du behöver mer hjälp eller information trycker du på Menu (Meny)        >
     How to use (Bruksanvisning)

[room a/c]

*Vi rekommenderar att ändra namnet från [room a/c] till Thermia Aura så det blir 
lättare att identifiera vilken enhet det är.
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Mer information om SmartThings, konfiguration av SmartThings-hubben 
o.s.v. finns under supportfliken på:

SmartThings.com > Support [länk https://www.smartthings.com/]

Nu är allt klart. Ha det så bra i ditt nya, smarta hem och med 
Thermia Aura!
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Thermia AB 
Box 950 
SE 671 29 ARVIKA 
Phone +46 570 81300 
E-mail: info@thermia.com
Internet: www.thermia.com

Thermia tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Thermia förbehåller sig rätt till 
(konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under 
föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Thermia AB och
Thermia AB logotyp är varumärken som tillhör Thermia AB. Med ensamrätt

Produced by Thermia AB © 2019


