
MODUŁ STERUJĄCY WiFi 

Steruj swoją odwracalną basenową pompą ciepła z poziomu dłoni
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1 Krótki opis modułu WIFI 
1.1 Zawartość pakietu z akcesoriami 

( 1) 

Or 

( 1) 
( 1) 

1.2 Opis niepowtarzalnego systemu sterowania 

1 

2 

1 Dioda LED (WŁ.= podświetlona na zielono) 

2 Przycisk konfiguracji sieci 

( 1) 

1. Świecąca niebieska dioda pokazuje, że zasilanie jest włączone;

2. Migająca niebieska dioda oznacza konfigurację połączenia
AirLink;

3. Świecąca zielona dioda oznacza, że urządzenie jest podłączone
do chmury lub telefonu;

4. Migająca zielona dioda oznacza, że urządzenie jest podłączone
do routera;

5. Świecąca czerwona dioda oznacza brak połączenia z Internetem;
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Wyświetlacz 

2 Instalacja modułu WiFi 
2.1 Otwieranie pompy ciepła 

2.2 Połączenie 

Bez modułu WiFi Z modułem WiFi 
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2.3 Ponowna instalacja 

3 Korzystanie z modułu WiFi 

3.1 Działanie modułu WiFi 

 Uwaga 

Aby uzyskać połączenie bezprzewodowe musisz przygotować inteligentne 
terminale (takie jak urządzenia mobilne) i system zarządzenia siecią (taki 
jak router). 
Połączenie przedstawia się następująco: 

Zapalona zielona dioda 

2 
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3.2 Pobieranie aplikacji 

Dla systemu Android: Poszukaj aplikacji `InverterTemp` w Google Play, pobierz ją i 
zainstaluj. 

Wyszukiwanie InverterTemp 

Play Store 

Dla systemu iOS: Poszukaj aplikacji `InverterTemp` w APP Store, pobierz ją i 
zainstaluj. 

 Wyszukiwanie InverterTemp 

APP Store 

4 
3 
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3.3 Rejestracja 

3 
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3.4 Konfiguracja modułu WIFI 

Wprowadź właściwe hasło, a 
następnie wciśnij przycisk, 
aby przejść do następnego 
kroku 

Przyciśnij przycisk modułu WIFI, tak 
jak to pokazano na ilustracji 

Po naciśnięciu 
przycisku, zapali się 
niebieska dioda 

Uwaga: Upewnij się, że aplikacja została podłączona do prawidłowej sieci WIFI 

Świecąca 
niebieska 
dioda 

Uwaga: Na module WiFi 
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Konfiguracja odczytu Udana konfiguracja 

Konfiguracja zakończona 
niepowodzeniem 

Ponowna konfiguracja 
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4 Działanie i korzystanie z aplikacji 

4.1 Podstawowe ikony i ich funkcje 

NR IKONA NAZWA FUNKCJE 

Ustawienia Wciśnij w celu zmiany ustawień oprogramowania 
(patrz strona 14) 

Wskaźnik 
temperatury 
docelowej 

Wciśnij, przytrzymaj i przesuń, aby ustawić 
temperaturę docelową (patrz strona 11) 

Przycisk menu 
Naciśnij przycisk menu; pojawi się lista funkcji. 

Lista urządzeń 
Lista urządzeń; wciśnij i przejdź do listy urządzeń. 

Wyświetlacz 
statusu 

Liczba wskazuje aktualną temperaturę wody w 
basenie. Pulsuje przy przełączaniu.  

Krzywa 
temperatury 

Naciśnij, aby wyświetlić krzywą temperatury dla 
danych z ostatniego miesiąca. (patrz strona 13). 

Czasomierz Kliknij, aby wejść do interfejsu ustawień 
włączania/wyłączania czasomierza i jego wyciszania 
(patrz strona 11). 
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.) 

4.2 Podstawowe funkcje 

4.2.1 Włączanie i wyłączanie 

Interfejs włączania zasilania 

2 1 

Przycisk 
wł./wył. 

Naciśnij, aby kontrolować stan wł./ wył. urządzenia. 

Zmiana trybu 
pracy 

Kliknij, aby przełączyć tryb pracy urządzenia na jeden 
z trzech trybów pracy: chłodzenia, ogrzewania i 
automatycznego. Tryb chłodzenia nie powoduje 
wyświetla tej ikony. (patrz strona 10) 

Warunki 
pogodowe 

Pokazuje warunki pogodowe w ciągu ostatnich 2 dni. 

11 
Zmiana funkcji 

wyciszenia Kliknij, aby przełączyć tryb pracy na jeden z dwóch 
trybów: wyciszenia i wyłączenia wyciszenia. (patrz 
strona 12) 
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4.2.2 Zamiana trybu 
Kliknij ikonę „Przełącz tryb”, aby zmienić tryb pracy urządzenia. 
Sekwencja zmiany przedstawia się następująco: Chłodzenie  Ogrzewanie  
Auto, i cykl ten się powtarza. 

Przełącz na „Tryb ogrzewania” 

Interfejs trybu chłodzenia Interfejs trybu ogrzewania 

Tryb automatyczny 

3 
Przełącz na „Tryb chłodzenia” Przełącz na tryb automatyczny

1 2 
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4.2.3 Ustawienia temperatury 

Przytrzymaj suwak kursora, 
aby zmienić temperaturę. 

Zakończ ustawianie temperatury 
docelowej 

4.2.4 Ustawianie czasomierza 
(1) Kliknij ikonę Czasomierza i wejdź do interfejsu ustawień czasomierza.
(2) Kliknij "<" aby powrócić do poprzedniego interfejsu.
(3) DO ustawiania służą dwie niezależne grupy czasomierzy.

2 

Przyciskaj cyfry, aby 
ustawić czasomierz 
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Zapisz ustawienia. 

4.2.5 Silence Mode 

Click mute icon to shift the Silence Mode(ON/OFF) . 

Power on state On Silence Mode(ON/OFF) 

3 

Slide leftwards 
to close timer 

Slide rightwards 
to start timer 

Click "Save" to 
finish 

1 
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4.2.6 Wyciszanie czasomierza 

Kliknij ikonę 
czasomierza.

Klikaj, aby ustawić czas. 

4.2.7 Sprawdzanie krzywej temperatury 
a. Możesz uzyskać aktualne lub historyczne (z ostatnich 30 dni) informacje o

zmianach temperatury, po prostu przesuwając wskaźnik.
b. Za pomocą dwóch palców możesz powiększyć/pomniejszyć krzywą

temperatury.

Wciśnij przycisk krzywej temperatury 

Bieżąca informacja o temperaturze 

Oś czasu 

Interfejs dla krzywej temperatury 

O
ś tem

peratury 
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4.3 Inne funkcje 
Kliknij ikonę Ustawień i wjedź na interfejs ustawień. 

Cofnij 

Uzyskaj odpowiedź na 
pytania o problemy, które 
możesz napotkać 

Ustaw jednostki pomiaru 
temperatury 

Zmień nazwę urządzenia 

Wyświetl informacje o 
błędach urządzenia 

Autoryzuj swojego 
dostawcę usług 
posprzedażowych do 
dostępu do urządzenia 
przez 48 godzin 

Najczęściej zadawane pytania 
ODPOWIEDŹ 

Próba uzyskania dostępu do Internetu 
powiodła się: Zielona dioda 

Jak rozwiązać problem z połączeniem z powodu 
zbyt dużej odległości między routerem głównym 
a modułem WiFi? 

(1) Użyj kabla przedłużającego
o dł. 10 m; skontaktuj się ze
sprzedawcą.

(2) Użyj wzmacniacz zasięgu
Wi-Fi WiFi (brak w zestawie).
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Sprawdzanie informacji o awarii pompy 

Kliknij, aby sprawdzić awarię Zapis awarii 

5. Najczęściej zadawane pytania
5.1 Gdy aplikacja nie może połączyć się z urządzeniem, wyświetla się komunikat „Brak 
połączenia z urządzeniem” 
Odpowiedź: Sieć działa nieprawidłowo; sprawdź swoją sieć. 

5.2 Gdy aplikacja nie może połączyć się z urządzeniem, wyświetla się komunikat 
„Urządzenie w trybie offline” 
Odpowiedź: Moduł wifi został pominięty; sprawdź połączenie modułu WIFI lub uruchom 
ponownie i ponownie podłącz moduł. 

5.3 Odległość między moim urządzeniem a routerem jest zbyt duża, co powoduje 
niestabilność sygnału. 
Odpowiedź: Aby przekazać sygnał spróbuj zainstalować dodatkowy router między 
routerem oryginalnym a urządzeniem. 

5.4 Sprzęt nie działa właściwie. Co powinienem zrobić? 
(1) Sprawdź komunikat o błędzie w Ustawieniach (patrz strona 20) lub wyświetl w
kontrolerze przewodowym.
(2) Sprawdź odpowiedni kod błędu w instrukcji swojego sprzętu, aby dowiedzieć się na
czym polega problem.
(3) W razie potrzeby skontaktuj się ze swoim dostawcą w celu przeprowadzenia serwisu
posprzedażowego.

2 

Uwaga: Jeśli urządzenie ulegnie awarii, należy 
natychmiast ją usunąć. 
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W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji modułu WiFi lub problemów, które nie zostały 
wymienione w tej instrukcji, skontaktuj się z instalatorem basenu. 

Odwiedź www.norsup.eu, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Norsup i cyfrowej wersji 
tego podręcznika. 

Moduł kontrolujący WiFi Norsup jest dystrybuowany przez: 

Bosta i Bevo 
www.bosta-bevo.com 

Odwiedź stronę internetową, aby uzyskać dane kontaktowe w swoim kraju. 
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