WiFi tilkobling av
Arctic Spa - Global Eco Pack
Ditt Arctic Spa kan kobles til WiFi på 3 måter
1. Direkte tilkoblet med datakabel mellom prosessorkort i badet og din ruter
2. WiFi extender by Wire,- WiFi signalene sendes extender montert i badet - over strøm
ledninger og inn til extender enhet koblet til din Ruter
3. WiFi trådløs – sender tråløse signaler inn til din innendørs extender / Ruter.
Utfordringer:
1. Direkte tilkobling har ingen kjente utfordringer.
2. WiFi signal over strømkabler kan stoppes av Overspenningsvern på strømkurs til
badet, eller overspenningsvern på strømkurs mottaker plassert inne ved Router.
Hvis badet er tilkoblet 400V strøm er man også avhengig av at enhet i badet er
tilkoblet de samme fasene på badet som kommuniserer med fasene innedelen er
tilkoblet. N vil være den samme, men man kan da flytte enheten i badet mellom L1,
L2 og L3 til man finner riktig fase.
3. Trådløs WiFi må ha godt signal for å være stabil. Brannmur i Router kan stoppe de
trådløse signalene.

Først av alt må WiFi enhetene kommunisere.
Direkte kontakt med datakabel er som regel problemfritt.
Ved WiFi by Wire og trådløs WiFi kan problemstillinger beskrevet under utfordringer
fremkomme. Disse enhetene har en resett knapp for å etablere / gjenetablere kontakt, og
utover dette må man sjekke eventuell rekkevidde og stabilt signal, at signal ikke stoppes av
brannmur på Ruter, og at enhet i badet er koblet på kommuniserende strømfaser.
Hvis brannmur på Ruter stopper signalene kan dett også løses ved at man gjør oppkobling
med datakabel først, - da skar ruter kjenne igjen signalene når de blir trådløse og slippe
signalene igjennom.

Hvordan vet man om WiFi er tilkoblet og kommuniserer?
Både Trådløs WiFi og WiFi by Wire har signal lys som viser at de er tilkoblet. Allikevel kan
man oppleve at badet ikke er på nett. Da er det din Ruter som ikke kommuniserer med
badet.

På bildet under har vi ringet rundt en grønn LED diode. Hvis dette lyset blinker
kommuniserer din Ruter med badet. Hvis dette lyset lyser fast kommuniserer din Ruter IKKE
med badet.

Når det er etablert kontakt mellom badet og Ruter og disse kommuniserer må du først av alt gå på
www.myarcticspa.com og opprette en brukerprofil.
Når dette er fullført må du følge steg for steg og koble badet sammen med din profil.

Tilkobling til WiFi, Registrering av brukerprofil og sammenkobling av badet er beskrevet i Arctic
Brukermanual fra side 33
I tillegg ligger det mye info og tips på nett om du søker f.eks Arctic Spas WiFI connection

Garanti:
Arctic Spas dekker feil på egne komponenter. Problemer med tilkobling som skyldes andre årsaker,
derav de som er beskrevet her dekkes ikke av våre eller Arctic spas sine garantier. Vår serviceavdeling
kan selvsagt være behjelpelig, men kan tenkelig også møte utfordringer hvis problemet ligger i din
Ruter eller Nettverk.

