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Det er muligt at styre apparatets hovedfunktioner gennem det
specielle "Navel MY SUPERIOR-modul", der er installeret i ovnen,
og MY SUPERIOR-appen installeret på en mobilenhed.
Enheden kan styres gennem forbindelse oprettet på tre forskellige måder:
- fjernstyring uden for hjemmet

1

BRUGEREN SKAL SØRGE FOR

- Wi-fi-netværk betjent af en dedikeret router med god internetforbindelse på installationsstedet for ovnens installation
- mobilenhed med dataforbindelse aktiveret (for krav til operativsystemet og kompatibilitet med appen skal du læse oplysningerne om appen i butikken)
- tilstrækkelige computerfærdigheder til styring af den mobile
enhed og det trådløse wi-fi-netværk (netværksnavn og adgangskode, enhedsnavne, indstillinger osv.)
- "Navel MY SUPERIOR-modul" installeret som standard på apparatet eller købt som tilbehør på anmodning.

i
Fig. 49
- styring via en router og hjemmets wi-fi-netværk

Hjemmets wi-fi-netværk, der skal bruges af "Navel MY
SUPERIOR-modulet", skal betjenes af en dedikeret router:
■ proceduren tillader ikke at bruge samme mobile enhed
som den, hvor appen er installeret
■ wi-fi/Hotspot-routerforbindelsen leveret af nogle mobile enheder genkendes muligvis ikke af "Navel MY SUPERIOR-modulet".

Ved konfigurationen er det nødvendigt at have følgende ved
hånden:
- etiketter "Navel MY SUPERIOR-modul"

Fig. 50
- BLE Bluetooth-forbindelse mellem mobilenheden og "Navel
MY SUPERIOR-modul" installeret på ovnen

Fig. 52
Fig. 51

- apparatets serienummer (matrikelnummer) (nummerets placering på produktet kan ses i brugsanvisningen "INFORMATION
OM PRODUKT, INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE" under
punktet "PRODUKTETS IDENTIFIKATIONSDATA").

Fig. 53
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2

MY SUPERIOR-APPEN

4

Appen kan downloades i butikken på din mobile enhed. Søg efter
"MY SUPERIOR". Vælg, og download derefter appen.
Som et alternativ er det muligt at scanne QR-koden vist på etiketterne på "Navel MY SUPERIOR-modulet".

REGISTRERING OG KONFIGURATION

Proceduren består af tre hovedtrin:
1 registrering af brugeren
2 registrering af ovnen
3 konfiguration af modulet "Navel".

4.1

REGISTRERING AF BRUGEREN

- åbn appen, og registrer en bruger ved at indtaste en gyldig
e-mailadresse og et kodeord dedikeret til appen
- læs, og accepter fortrolighedspolitikken for at afslutte registreringen
Sl. 54

i

3

i

Det er ikke muligt at garantere den komplette kompatibilitet af MY SUPERIOR-appen med alle mobile enheder
kan ikke garanteres på grund af det høje antal tilgængelige enheder, typer dataoverførsel, operativsystemer
og deres kontinuerlige udvikling.

GENERELLE ADVARSLER
Gå langsomt frem i de forskellige trin, og læs omhyggeligt instruktionerne, der vises i appen, inden du udfører
handlingerne. Mange problemer, som brugere er stødt
på under konfigurationen, skyldes for lidt tid og manglende overholdelse af instruktionerne.

Bemærkninger om Bluetooth BLE-forbindelsen
Vi anbefaler at bruge en wi-fi-forbindelse til at betjene ovnen.
Bluetooth-forbindelsen mellem mobilenheden og ovnen er forbeholdt situationer, hvor der ikke er internetforbindelse eller wifi. Derudover kræver det, at den mobile enhed er i nærheden af
ovnen, for at forbindelsen kan fungere.

i
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- vent, til du modtager en e-mail med aktiveringskoden (6 cifre)
- indtast aktiveringskoden (6 cifre), som du har modtaget med
e-mail

Ved den indledende konfiguration skal "Navel MY SUPERIOR-modulet" under alle omstændigheder have adgang til et wi-fi-netværk med internetforbindelse.
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4.2

REGISTRERING AF OVNEN

Vælg:
- INTEGRERET MODUL, hvis det er installeret i ovnen fra fabrikken
- EKSTERNT MODUL, hvis det er anskaffet som ekstraudstyr på
anmodningen ("følg animationen i appen for at tilslutte "Navel
MY SUPERIOR-modulet")

- serienummer (matrikelnummer) og MAC-adresse kan indtastes
manuelt eller ved at scanne den relevante stregkode og QR-kode og trykke på knappen ved siden af felterne

- læs, og accepter fortrolighedspolitikken for at afslutte registreringen.
- indtast de anmodede oplysninger vedrørende "Navel MY SUPERIOR-modulet" og apparatet
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4.3

i

KONFIGURATION AF NAVEL-MODULET
"Navel MY SUPERIOR-modulet" skal være strømforsynet: POWER-LED (2) tændt.
RESET KEY (1)
LED POWER (2)
LED BLE (3)
LED WI-FI (4)

- mens "Navel MY SUPERIOR-modulet" opretter forbindelse begynder WIFI-LED-indiatoren (4) og derefter LED SERVER-indidatoren (5) at blinke

LED SERVER (5)
DT2035306-0 pag.1

4.3.1 Eksempel på wi-fi-procedure
- Få adgang til wi-fi-indstillingerne på den mobile enhed, og
opret forbindelse til wi-fi-netværket genereret af "Navel MY
SUPERIOR-modulet", der starter med tegnene T009_xxxxx: det
komplette navn findes i appen

i

i

Denne fase kan tage flere minutter.

- når forbindelsen er oprettet, forbliver WIFI-LED-indikatoren (4)
og SERVER-LED-indikatoren (5) tændt. Luk derefter skærmen
på mobilenheden ved at trykke på tasten "tilbage"

Hvis den mobile enhed tidligere var tilsluttet et andet
netværk, deaktiveres denne forbindelse.

RESET KEY (1)

RESET KEY (1)

RESET KEY (1)

LED POWER (2)

LED POWER (2)

LED POWER (2)

LED BLE (3)

LED BLE (3)

LED BLE (3)

LED WI-FI (4)

LED WI-FI (4)

LED WI-FI (4)

LED SERVER (5)

LED SERVER (5)

LED SERVER (5)
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- gå tilbage til appen, og fortsæt med at få adgang til listen over
wi-fi-netværker, der er synlige fra "Navel MY SUPERIOR-modulet"
- rul igennem listen, vælg det hjemlige wi-fi-netværk (med internetadgang), der skal bruges. Indtast adgangskoden (hvis den
findes) for det hjemlige wi-fi-netværk, og tryk på "Opret forbindelse" i slutningen af skærmen
- når forbindelsen er oprettet åbnes wi-fi-indstillingerne på
den mobile enhed. Deaktiver forbindelsen til wi-fi-netværket
"T0009_xxxx" i "Navel MY SUPERIOR-modulet", og opret forbindelse til det vigtigste datanetværk, som benyttes af den mobile
enhed

i
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Se "FORBINDELSESPROBLEMER", hvis "Navel MY SUPERIOR-modulet" ikke er tilsluttet det trådløse wi-fi-netværk.
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- gå tilbage til appen, og tryk på knappen "Juster" for at få adgang til ovnens funktioner.

- når Bluetooth-forbindelsen til "Navel MY SUPERIOR-modul" er
oprettet, lyser BLE-LED-indikatorlampen (3)

RESET KEY (1)

4.3.2 Eksempel på Bluetooth-procedure
- få adgang til wi-fi-indstillingerne på den mobile enhed, og
opret forbindelse til wi-fi-netværket genereret af "Navel MY
SUPERIOR-modulet". Dette netværk starter med tegnene T009_
xxxxx, det komplette navn findes i appen

i

LED POWER (2)
LED BLE (3)
LED WI-FI (4)
LED SERVER (5)

Denne fase kan tage flere minutter.
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- gå tilbage til appen, og fortsæt med at få adgang til listen over
wi-fi-netværker, der er synlige fra "Navel MY SUPERIOR-modulet"
- rul igennem listen, vælg det hjemlige wi-fi-netværk (med internetadgang), der skal bruges. Indtast adgangskoden (hvis den
findes) for det hjemlige wi-fi-netværk, og tryk på "Opret forbindelse" i slutningen af skærmen

- mens "Navel MY SUPERIOR-modulet" opretter forbindelse begynder WIFI-LED-indiatoren (4) og derefter LED SERVER-indidatoren (5) at blinke
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i

Denne fase kan tage flere minutter.

- når forbindelsen er oprettet, forbliver BLE-LED-indikatorlampen (3), WI-FI-LED-indikatoren (4) og SERVER-LED-indikatoren (5) tændt. Luk derefter skærmen på mobilenheden ved at
trykke på tasten "tilbage"
RESET KEY (1)

RESET KEY (1)

RESET KEY (1)

LED POWER (2)

LED POWER (2)

LED POWER (2)

LED BLE (3)

LED BLE (3)

LED BLE (3)

LED WI-FI (4)

LED WI-FI (4)

LED WI-FI (4)

LED SERVER (5)

LED SERVER (5)

LED SERVER (5)

Hvis problemet fortsætter:
- nulstil "Navel MY SUPERIOR-modul"
- slet enheden, der er registreret i appen, ved hjælp af den relevante "Slet ovn"-kommando i appmenuen
- ryd cachen og de data, der er gemt af appen, i indstillingerne
på den mobile enhed
- adskil/slet det gemte wi-fi- eller Bluetooth-netværk fra den mobile enhed. Deaktivering er ikke tilstrækkelig. Enhederne skal
skilles fra hinanden
- gentag registreringsproceduren
- gentag eventuelt proceduren på en anden mobilenhed.
Kommandoen "Slet ovn":

- gå tilbage til appen, og tryk på knappen "Juster" for at få adgang til ovnens funktioner.
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FORBINDELSESPROBLEMER
Appens funktion kan være forhindre på grund af force
majeure, der ikke er skyldes producenten.

I tilfælde af funktionsfejl, ændring af det trådløse wi-fi-netværk
osv., kan det være nødvendigt at nulstille og konfigurere "Navel
MY SUPERIOR-modulet" igen.
Fortsæt som følger:
- hold knappen RESET KEY (1) nede i mindst fem sekunder
- straks efter nulstillingen skal strømforsyningen til "Navel MY
SUPERIOR-modul" afbrydes i mindst 30 sekunder
- gentag wi-fi-konfigurationsproceduren.

Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du kontrollere:
- om navnet på det hjemlige wi-fi-netværk og adgangskoden i
din besiddelse er korrekte (store bogstaver, specialtegn osv.)
eller er blevet ændret
- om wi-fi-signalet/dataforbindelsen er faldet ud eller er dårlig
- om der er nogen af hjemmenetværkets indstillinger, der kan
begrænse kommunikationen mellem værter
- om forældrekontrol er aktiv
- om den trådløse LAN-kommunikation er forstyrret, for eksempel på grund af en mikrobølgeovn i nærheden
- om der er høj wi-fi-trafik. Sluk eventuelt for andre enheder, der
er tilsluttet routeren
- om den korrekte kommunikationsmetode er valgt i appindstillingerne: Bluetooth eller wi-fi.
Via Montello, 22
31011 Asolo (TV) - ITALY
Tel. +39.04235271 - Fax +39.042355178
www.superiorstufe.com
e-mail: info@superiorstufe.com
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