Forbind hybridovnen til Wi-Fi og AduroCloud
Denne FAQ vil guide dig i at forbinde din hybridovn med Wi-Fi og AduroCloud. Det vil give dig mulighed for at
kontrollere og overvåge din ovn fra din telefon eller tablet.

Inden du starter:
Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner for at undgå fejl i opsætningen.
Instruktionerne er baseret på installeringen af ’’Aduro Hybrid’’ på en telefon, men opsætningen er den samme på
en tablet.
Wi-Fi-netværk-navne der indeholder mellemrum mellem bogstaver/ord og specielle tegn (! & % osv.) har i nogle
tilfælde vist sig at være sværere at koble sammen med ovnen.
Du skal forbinde med et 2,4 GHz Wi-Fi netværk - 5 GHz vil ikke fungere. De flest routere har begge forbindelser
indbygget, så vær opmærksom på, at din ovn kobles på 2,4 GHz-forbindelsen. Du kan tjekke dette i dine Wi-Fiindstillinger på din telefon.

Følg nu disse trin:

1. Åben ‘’Google Play’’ (Android) / ‘’App Store’’ (iOS) og søg på ’’Aduro Hybrid’’.
2. Tryk installer.
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3.
a. Find serienummeret (5 cifre) og password (10 cifre) på klistermærket, som er placeret nederst på
indersiden af døren.
b. Åben Wi-Fi indstillinger på din telefon og forbind til hybridovnens indbyggede Wi-Fi.
Navnet på Wi-fi netværket er ”Aduro-” efterfulgt af det 5 cifrede serienummer på ovnen – F.eks.
”Aduro-56540”.

2

4.
a. Åbn appen på din telefon. Tillad appen ’’adgang til enhedens placering’’. Dette er påkrævet, for at
appen virker.
b.

Vælg dit foretrukne sprog.

c.

Accepter betingelserne og vilkårene for at bruge hybridovnen og appen.
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5.
a. Tryk ”Start” for at starte forbindelsesprocessen.
b. Indtast serienummer og password til din ovn og tryk derefter ”Forbind direkte til ovnens Wi-Fi. Tryk
så ”Fortsæt”.

c. Tryk ”Opsæt Wi-Fi”
d. ”Aduro Cloud” er en løsning, der får din hybridovn online. Aduro Cloud lader dig programmere og
håndtere din ovn med din telefon eller tablet fra alle lokationer. Accepter betingelserne og vilkårene
for AduroCloud.
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6.
a. Vent på at dit Wi-Fi-netværk fremgår i ”Fundne netværk”, tryk derefter på dit netværks navn.
b. Skriv kodeordet til dit Wi-Fi netværk.

c. Vent på at ovnen forbinder – dette kan tage et par minutter.
d. Din ovn er nu forbundet til dit hjemmenetværk og AduroCloud (Stokercloud). Tryk ”Afslut og
skift til nyt netværk (dit netværks navn)”.
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7.
a. Hvis appen ikke automatisk skifter netværk, skift til din hjemme Wi-Fi manuelt. Dette gøres i telefons
netværksindstillinger.
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8.
a. Når din ovn er forbundet til Wi-Fi’et, vil den automatisk tjekke for firmware opdateringer.
(Firmware: Computer program som styrer ovnen).
Opdateringen er automatisk og nødvendig for at sikre den bedste ydeevne af din ovn.
Du kan trykke på ”Indlæs ny software”, som tvinger appen til at hoppe over nedtællingen.
b. Vent på at den nye firmware downloader og installerer. Dette tager er par minutter. Hold telefonen i
nærheden af ovnen under processen.
c.

Når den er færdig med at installere den nye firmware, genstarter kontrollen automatisk for at
implementere de nye indstillinger. Dette tager omkring 30 sekunder. Når kontrollen har genstartet,
kan det være nødvendigt at genstarte Aduro Hybrid appen.
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9.
a. Udfyld dine personlige informationer, når appen beder dig om det.
b. Din ovn er nu forbundet til dit hjemme-Wi-Fi samt AduroCloud og har den nyeste opdateret firmware.
Startskærmen på appen skulle nu gerne se sådan ud:
Nederst i venstre hjørne skal der stå: (v. 2.31 (Android) or 2.30 (iOS) / 705.34 / XXXXX) som er appversionen / Firmware-versionen / serienummeret.
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10. For at tjekke om din ovn er forbundet til internettet og Adurocloud, gør dette:
a. Tryk på knappen ”Indstillinger” på appens startskærm.
b. Rul ned til bunden af siden, og tryk på knappen ”Info”.
c.

En side med flere forskellige informationer dukker frem. Ud for ”Forbindelsestype” skal der stå
”Cloud”, og ud for ”SSID på ekstern router” skal navnet på dit hjemme Wi-Fi netværk stå.
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