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App Store: Google Play Store:

De kommande avsnitten presenterar HWAM® SmartControl™, appen IHS SmartControl™ och 
tillhörande trådlös temperaturgivare, samt hur dessa kan användas i vardagslag.

HWAM® SmartControl™ innebär en rad fördelar:
• Det miljövänligaste sättet att elda i braskamin på
• Du sparar upp till 50 procent av utgifterna för ved 
• Ger en jämn temperatur i rummet  
• Gör det enkelt att elda 
• Automatisk sänkning av temperaturen nattetid, elden dämpas och värmen varar  
 längre genom att veden glöder på ett miljövänligt sätt
• Signal när det är dags att fylla på mer ved

INSTALLATIONSANVISNING

Det är viktigt att genomföra följande punkter innan systemet börjar användas:

1  Kontrollera att strömmen till HWAM® SmartKamin™ inte är ansluten.
2  Placera 2 av 3 st. AA batterier i temperaturgivaren. Tryck på knappen på temperaturgi-

varens front och fortsätt trycka medan de 3 batterierna sätts på plats och fram till dioden 
blinkar grönt för att markera att den är redo att hopkopplas med  braskaminen. Se avsnitt 
om hopkoppling av temperaturgivare med HWAM® SmartControl™ s. 18. Det är inte tillåtet 
att använda laddningsbara batterier.

3  Anslut strömmen till HWAM® SmartKamin™ med medföljande strömanslutning. 
4  Starta upp systemet för första gången, detta tar ca 1 minut. Den gröna dioden på tempe-

raturgivaren kommer under ett ögonblick att lysa med ett stadigt grönt sken och sedan 
slockna när temperaturgivaren automatiskt har hopkopplats med braskaminen.

5  HWAM® SmartControl™  kan användas tillsammans med en smartphone eller surfplatta 
som använder operativsystemet iOS eller Android. För att ladda ner appen, sök efter “IHS 
Smart Control™” i App Store eller Google Play Store eller skanna QR koden nedan.

 Inledning HWAM® SmartControlTM

 Innan HWAM® SmartControl börjar användas TM
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Wi-Fi Direct

Wi-Fi nätverk

Setup
Inställning av HWAM® SmartControl™ sker via IHS 
SmartControl™ appen och kan endast göras från en 
iPhone, iPad eller Android enhet.

PC eller MAC kan inte användas för inställning av 
systemet. 
 

Information om Wi-Fi anslutning
HWAM® SmartControl™ kan inställas att kommuni-
cera direkt med mobila enheter eller via ett Wi-Fi 
nätverk. 

Det rekommenderas att ansluta till ett Wi-Fi nätverk 
då detta ger flest fördelar samt den mest användar-
vänligaste hanteringen av HWAM® SmartControl™.

HWAM® SmartControl™ stöder 4 braskaminer på 
samma nätverk. 

1-2 enheter

upp till 5 enheter

Inledning
Följande avsnitt beskriver hur HWAM® SmartControl™ ansluts till ett Wi-Fi nätverk eller via 
Wi-Fi Direct.

Det rekommenderas att ansluta systemet till ett Wi-Fi nätverk eftersom detta säkerställer 
bästa möjliga anslutning till systemet samt den enklaste hanteringen. Det är inte nödvändigt 
att ansluta till Internet för att använda HWAM® SmartControl™ och HWAM® SmartKamin™ via ett 
trådlöst nätverk.

 Första inställningen
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Anslutningsikoner
1  Ingen anslutning (röd Wi-Fi ikon)
2  Wi-Fi Direct anslutning (grön Wi-Fi ikon)
3  Ansluten till ett nätverk (grön Wi-Fi-ikon med bock)

HWAM® SmartControl™ kan användas genom att ansluta 
direkt mellan enhet och HWAM® SmartControl™, även 
kallat Wi-Fi Direct och visas med en grön symbol. 
HWAM® SmartControl™ kan även konfigureras att 
ansluta via ett Wi-Fi nätverk, vilket är att rekommendera.
Det visas med en ibockad grön symbol.

Etablering av Wi-Fi anslutning
Följande avsnitt beskriver hur HWAM® SmartControl™ 
anslutas till ett Wi-Fi nätverk för första gången.
För att kunna ställa in HWAM® SmartControl™ är det 
nödvändigt att först ansluta via Wi-Fi Direct och därefter 
ansluta HWAM® SmartControl™ till ett Wi-Fi nätverk.

Anslutning till Wi-Fi Direct på iPhone  
Öppna menyn ”Inställningar” på telefonen och välj 
sedan menyn ”Wi-Fi” 1 .
Kontrollera att Wi-Fi är aktiverad på enheten, och att 
det har anslutits ström till HWAM® SmartControl™ (bras-
kaminen). Det kommer nu att finnas en Wi-Fi enhet 
tillgänglig med namnet ”IHS STOVE_XXXXX”  2 . 
Skapa anslutning till denna. Om HWAM® SmartControl™ 
inte ska anslutas till ett nätverk, är systemet nu klart att 
användas.

Connecting to Wi-Fi Direct on Android 
Öppna menyn ”Inställningar” på telefonen och välj 
sedan menyn ”Wi-Fi” 1 .
Kontrollera att Wi-Fi är aktiverad på enheten, och att 
det har anslutits ström till HWAM® SmartControl™ (bras-
kaminen). Det kommer nu att finnas en Wi-Fi enhet 
tillgänglig med namnet ”IHS STOVE_XXXXX”  2 . 
Skapa anslutning till denna. Om HWAM® SmartControl™ 
inte ska anslutas till ett nätverk, är systemet nu klart att 
användas.
OBS: Numret efter “STOVE” är unikt för varje enskild 
braskamin.
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1Anslutning till Wi-Fi nätverk
När den mobila enheten är ansluten via Wi-Fi Direct kan 
HWAM® SmartControl™ anslutas till ett Wi-Fi nätverk.För 
att ansluta ett Wi-Fi nätverk, tryck på den gröna anslut-
ningsikonen 1 . 
Om man vill ansluta HWAM® SmartControl™ till ett nät-
verk väljer man ”Yes”  2 . Detta rekommenderas.

Ange önskat namn på braskaminen t.ex. ”vardagsrum” 
eller ”övervåningl.” 3

OBS: Namnet används i huvudsak när det finns flera 
braskaminer anslutna till samma nätverk.  
 
HWAM® SmartControl™ kommer nu att söka efter alla 
tillgängliga nätverk. Säkerställ att nätverket är påslaget 
och tillgängligt samt synligt SSID (Service Set Identifier).

OBS: Om det finns många tillgängliga nätverk kan 
detta ta en stund.  

Välj det nätverk som HWAM® SmartControl™ ska anslu-
tas till. 1 .  

Ange lösenordet till det valda nätverk 2 , och tryck  
”Connect to network”  3 .
HWAM® SmartControl ™ försöker nu ansluta till det valda 
nätverket med den angivna koden. 

HWAM® SmartControl™ är nu anslutet till det valda 
nätverket. Sedan är det inte möjligt att få tillgång till 
HWAM® SmartControl™ via Wi-Fi Direct, det kan endast 
hanteras genom att ansluta den mobila enheten till 
samma nätverk som HWAM® SmartControl™.

Om HWAM® SmartControl™ inte kan upprätta en anslut-
ning till det önskade nätverket kommer Wi-Fi Direct 
anslutningen automatiskt att bli tillgänglig igen.

OBS:  Av serviceskäl är Wi-Fi Direct anslutningen till-
gänglig i en minut efter att systemet har startats om. 



7

1

2

1

2

3

4

5

7

6

1

8

9

8

3

1

2

Följande avsnitt beskriver startsidan på IHS SmartControl™, vilka funktioner det finns samt hur 
de ska användas. 

För att använda alla funktioner är det nödvändigt att IHS SmartControl™ är ansluten til en bras-
kamin med HWAM® SmartControl™ - många funktioner är dock tillgängliga utan anslutning till 
systemet.

IHS SmartControl™ menyn innehåller en rad undermenyer, samtliga menyer kommer att 
beskrivas i kommande avsnitt.

1  App meny
Menyn finns i det övre vänstra hörnet.

2  Anslutningsikon
Anslutningsikonen visar om det finns anslutning mellan 
HWAM® SmartControl™ och braskaminen.
       Röd ikon visar att det inte finns någon anslutning
       Grön ikon visar att det finns anslutning via Wi-Fi Direct  
       Grön ibockad symbol anger att det är förbindelse 

till användarens WiFi-nätverk (hemnätverk).

IHS Smart Control™ startsida:När IHS Smart Control™ app startas,
visas IHS logga:

App meny
Statusikon (anslutning)
Braskaminens namn
Nattreducering 
Fasangivelse 
Påfyllningstimer
Rökgastemperatur
Rumstemperatur
Temperaturnivå

 Startup - app

 Hemskärm/Startsida

BRUKSANVISNING 
IHS SMART CONTROL™ APP



8

3

A B

A B

A

3  Braskaminens namn
Braskaminens namn visar namnet på den braskamin 
som IHS SmartControl™ är ansluten till. Detta används i 
händelse av att flera braskaminer är anslutna till samma 
nätverk. Om braskaminen inte tidigare har varit ansluten 
till ett nätverk kommer denna inte att ha något namn 
och det kommer därför inte att stå något.

4  Nattreducering
A  Aktiv (grön)    B  Inaktiv (svart) 

För att aktivera/deaktivera nattreduceringen trycker 
man på ikonen. Nattreduceringen reducerar auto-
matiskt temperaturinställningen för braskaminen, 
och säkrar därmed längre förbränningstid och lägre 
rumstemperatur. 
OBS: Nattsänkningen är bara aktiv under den valda 
tiden (se avsnittet ”Nattreducering – tidsstyrning”).

Nattreducering  – Tidsstyrning
A  Starttid     B  Stopptid

För inställning av start-/stopptider för nattreducering, 
tryck på ikonen och håll den inne i 5 sekunder. Tryck 
på klockslaget och välj önskad tid i dialogrutan. När 
starttidpunkten nås övergår HWAM® SmartControl™ 
automatiskt till nattreducering för att uppnå längsta 
möjliga brinntid. Samtidigt deaktiveras rumstempera-
tur-funktionen. När stopptiden nås kommer HWAM® 
SmartControl™ automatiskt att återgå till normal funktion 
och tidigare inställd rumstemperaturen.
OBS:  Om man ändrar rumstemperatur när HWAM® 
SmartControl™ har aktiverat nattreducering, deakti-
veras nattreduceringen automatiskt.

5  Fasangivelse  
En fasindikator visar aktuell förbränningsfas för HWAM® 
SmartControl™. Det finns totalt 5 faser:

A  Start
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B  Tändning
Fasindikatorn visar att systemet är i tändningsfa-
sen. Symbolen visas efter att luckan har öppnats 
på en kall braskamin eller när man trycker på 
standby/start ikonen i IHS SmartControl™. Om inte 
rökgastemperaturen stiger inom de närmaste 15 
min. kommer HWAM® SmartControl™ automatiskt 
att stänga lufttillförseln och övergå i standby igen. 
Se avsnittet om korrekt tändning på sidan 20.
OBS: För att säkra optimal och korrekt förbrän-
ning är det viktigt att man uppnår tillräckligt 
hög rökgastemperatur. Om detta inte händer 
kommer HWAM® SmartControl™ att avge ett 
påfyllningslarm, även om det finns oförbränt trä 
och lågor.

 
C  Förbränning
Fasindikatorn visar att systemet är i förbrännings-
fasen och har lämnat tändningsfasen. Systemet 
reglerar nu förbränningen automatiskt, så att man 
säkerställer optimal förbränning och en rumstem-
peratur så nära önskad nivå som möjligt. 

D  Glödfas
Fasindikatorn visar, att systemet är i glödfasen. I 
denna fas kommer det i huvudsak endast att finnas 
glöd kvar i braskaminen och systemet kommer 
nu även att kunna beräkna förväntat tid till nästa 
påfyllning (beskrivs i ett kommande avsnitt). Syste-
met avger automatiskt ett meddelande om korrekt 
påfyllningstid. Det rekommenderas att vänta med 
att fylla på till påfyllningslarmet aktiveras, eftersom 
den förväntade besparingen av ved i annat fall inte 
uppnås. Om aktuell och önskad rumstemperatur 
skiljer sig åt kan påfyllningslarmet komma medan 
det fortfarande finns oförbränt trä och lågor. Om 
man inte fyller på när larmet avges upprepas 
påfyllningslarmet när det är sista chansen att fylla 
på ved utan att behöva tända igen.
OBS: Bästa förbränning och ekonomi uppnår 
man genom att noga följa rekommenderad 
påfyllningstid. 
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E  Standby  
Fasindikatorn visar att systemet är i Stand-
by-läge. Det innebär att systemet har använts 
och att temperaturen i braskaminen nu är så låg 
att det inte går att garantera att braskaminen kan 
antända ny ved. Man måste därför tända på nytt 
om man vill fortsätta elda.

6  Påfyllningstimer
Påfyllningstimern visar den beräknade tiden till nästa 
påfyllning. Tidpunkten för påfyllning kommer att beräk-
nas först när systemet når glödfasen. Om det är stor 
skillnad mellan aktuell och önskad rumstemperatur kan 
påfyllningslarmet komma även om det finns oförbränt 
trä och lågor.  

 

      Syrenivå
Visar den uppmätta rökgastemperaturen. Temperaturgi-
varen är placerad i braskaminens rökutgång.

      Rumstemperatur
Visar temperaturen som den medföljande rumstempe-
raturgivaren mäter upp. Temperaturen kan variera med 
+/- 1oC jämfört med temperaturen som mätts upp med 
en annan termometer.

9  Temperaturnivå
Rumstemperatur-inställningen går från ”Level 0” till 
”Level 5”. Nivån ändras genom att trycka ”-” eller ”+” 
vilket reglerar den önskade rumstemperaturen uppåt 
eller nedåt. De enskilda nivåerna beskrivs närmare i 
kommande avsnitt. 
OBS: Nattreduceringen sätter automatisk systemet 
på ”Level 0”, men ändras nivån deaktiveras nattredu-
ceringen automatiskt.

KOM IHÅG 
Lämna aldrig en braskamin efter påfyll-
ning innan det finns varaktiga flammor 
i veden!

7

8
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Level 0 (ingen pelare lyser gult)
Temperaturnivån är inställd på ”Level 0”. 
HWAM® SmartControl™ är i drift med lägsta  
möjliga förbränningstemperatur för att bibehålla 
korrekt förbränning under så lång tid som möj-
ligt, oberoende av aktuell rumstemperatur.

Level 1-4  (1-4 pelare lyser gult)
Temperaturnivån är inställd på ”Level 1- 4”. På 
dessa nivåer strävar HWAM® SmartControl™ 
efter att uppnå en så konstant temperatur i 
rummet som möjligt, precis som en termostat. 
Det rekommenderas att komma fram till vilken 
rumstemperatur man tycker passar bäst, och 
sedan undvika att ändra nivån upp och ner. 
HWAM® SmartControl™ är utformat så att det 
automatisk justerar upp förbränningen, bero-
ende på hur stor skillnad det är mellan aktuell 
och önskad rumstemperatur. Om det är stor 
skillnad mellan aktuell och önskad rumstempe-
ratur, kan påfyllningslarmet komma även om det 
finns oförbränt trä och lågor.   

Level 5  (5 pelare lyser gult)
Temperaturnivån är inställd till ”Level 5”. På 
denna nivå är HWAM® SmartControl™ i drift med 
högre rökgastemperatur samt högre rumstem-
peratur. Denna nivå är avsedd för de situationer 
då braskaminen ska producera mycket värme 
under kort tid. Det rekommenderas att endast 
använda denna nivå i korta perioder åt gången.
OBS: Tack vare den ökade rökgastempera-
turen och önskan om hög rumstemperatur 
krävs det mycket energi för att bibehålla kor-
rekt förbränning. Det kan därför förekomma 
påfyllningslarm även om det finns lågor och 
oförbränt trä.

Hemskärm - live data  
För att se live data roteras enheten. Live data i IHS 
SmartControl™ visar information som tas emot från bras-
kaminen gällande aktuell förbränning
OBS: Live data uppdateras endast så länge det finns 
anslutning till HWAM® SmartControl™ och om appen 
är öppen. Observera att skärmrotation i den mobila 
enhetens inställningsmeny ska vara aktiverad.
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Uppdatering av HWAM® SmartControl™    
IHS SmartControl™ signalerar automatiskt när det finns 
nya uppdateringar till HWAM® SmartControl™.

För att uppdatera systemet, välj ”Yes”  1 .
Om du inte vill uppdatera, välj ”No” 2 .
 
Varje gång som appen öppnas kommer den automa-
tiskt att kontrollera om det finns en uppdaterad version 
tillgänglig.

OBS: Det rekommenderas att alltid uppdatera syste-
met till nyaste tillgängliga software, eftersom detta 
säkrar så bra funktion som möjligt på systemet. Det 
är inte möjligt att uppdatera braskaminen om den är 
mer än 35°C varm.
     
IHS SmartControl™ kommer att påbörja uppdateringen 
av braskaminen. Det kan ta ett par minuter beroende 
på anslutningskvalitet samt uppdateringens storlek. 

 

     

När uppdateringen har slutförts kommer braskaminen 
att starta om och är sedan uppdaterad och färdig att 
användas. 

OBS: IHS SmartControl™ kommer att mista anslut-
ningen till systemet en stund medan systemet startas 
om.   

 IHS Smart ControlTM - meddelanden

STÄNG INTE AV SYSTEMET 
UNDER UPPDATERINGEN!
Bryt inte av strömmen till braskaminen under uppdate-
ringen eftersom det kan medföre fel på systemet och 
orsaka permanenta fel på Airboxen.
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1  Meny
Menyn finns i det översta vänstra hörnet på IHS 
SmartControl™.

   
2  Eldningsstatistiken

Eldningsstatistiken visar en logg med data från förbrän-
ningen under de senaste ca 40 timmarna.
Här är det möjligt att gå tillbaka och se bl.a. vilken 
temperatur braskaminen förbrände ved och hur lång tid 
den brann m.m.

Tryck ”Download log” A  för att hämta den senaste 
data-loggen från braskaminen.

Data-logg
När data-loggen har laddats ner från braskami-
nen är det möjligt att välja en enskild förbrän-
ningscykel och se data för den perioden. En 
förbränningscykel går från tiden då braskaminen 
tänds och fram till påfyllning eller standby,  alter-
nativt från påfyllning till påfyllning eller standby.

Tryck på önskad förbränningscykel A  för att se 
data för denna.
Tryck på ”Update log” B  för att uppdatera data 
med senaste förbränningsdata.

OBS: Data från aktuell förbränning kommer 
inte att finnas tillgänglig i data-loggen utan 
endast i ”Live data”.

Under data för varje enskild förbränningscykel 
är det möjligt att se följande:
A   Rökgastemperatur
B   Syrenivå
C   Rökgastemperatur & syrenivå

IHS SmartControl™ menyn innehåller en rad menypunkter som erbjuder ytterligare information 
samt inställningar som inte finns tillgängliga från startsidan. 

 IHS SmartControlTM - meny
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3  Tips 
Menyn ”Tips” innehåller en rad tips och annan relevant 
information om braskaminen och den ska hanteras.

Innehållet uppdateras regelbundet med ny information 
och du uppmanas att löpande ta del av ny information.  

4  Timecontrole/Timing
När starttiden nås A , övergår HWAM® SmartControl™ 
automatiskt till nattreducering för att uppnå längsta 
möjliga brinntid. Samtidigt deaktiveras rumstempera-
tur-funktionen. När stopptiden nås B , kommer HWAM® 
SmartControl™ automatiskt att återgå till normal funktion 
samt tidigare vald rumstemperatur.
OBS: Om temperaturnivån ändras medan systemet 
står på nattreducering, deaktiveras nattreduceringen.  
 
5  Information

I informationsmenyn ges en rad information och det är 
möjligt att starta ett självtest:
A  Airbox Version: Software-version  på Airbox
B  Remote Version: Software version på Remote / 

temperaturgivare     
C  Algorithm Version: Nuvarande algoritm-version  

på Airbox
D Valve 1 Position: Position spjäll nummer 1 
E  Valve 2 Position : Position spjäll nummer 2
F  Valve 3 Position: Position spjäll nummer 3

 
OBS: Självtestet kan endast genomföras när HWAM® 
SmartControl™ är i standby och rökgastemperatu-
ren är under 35°C. Systemet genomför med jämna 
mellanrum ett automatiskt självtest. Självtestet kan 
användas aktivt om det har uppstått ett felmedde-
lande och om man efterföljande vill kontrollera att 
systemet är felfritt.

6  Settings 
Här är det möjligt att stänga av meddelanden för:
A  ”Påfyllning”
B  ”Standby”  
C  ”Larm” 
D ”Påfyllningslarm på temperaturgivare”

Här är det även möjligt att nollställa Wi-Fi inställningarna 
och uppdatera HWAM® SmartControl™ med ny tillgäng-
lig software. När appen öppnas kommer du automa-
tiskt att få ett meddelande om det finns ny software 
tillgänglig.
OBS: Uppdatering av HWAM® SmartControl™ från 
IHS SmartControl™ appen innebär inte en uppdate-
ring av appen. Denna uppdateras via App Store eller 
Google Play Store.
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  Settings: Wi-Fi 
Här kan man se vilket nätverk HWAM® Smart-
Control™ är anslutet till. För att nollställa detta, 
t.ex. om man vill ansluta systemet till ett annat
nätverk, välj ”Reset Wi-Fi settings” A .  

 

Settings: Update firmware
Om det finns en ny uppdatering tillgänglig 
kommer denna att visas under menyn ”Update 
firmware”. För att uppdatera HWAM® Smart-
Control™ till den senaste versionen, tryck på 
knappen med ”Update to  V x.x.x” A  och 
uppdateringen startar automatiskt (se tidigare 
avsnitt ”Uppdatering av HWAM® SmartControl™” 
för instruktioner gällande uppdateringen). 
OBS: Om det finns en nyare version tillgäng-
lig visar systemet ett meddelande när appen 
öppnas. 

Uppdatering slutförd √ 
 

Settings: Update algorithm
Om det finns en ny uppdatering tillgänglig 
kommer denna att visas under menyn ”Update 
algo”. För att uppdatera HWAM® SmartControl™ 
till den senaste versionen, tryck på knappen 
med ”Update to  V x.x.x” A  och uppdateringen 
startar automatiskt (se tidigare avsnitt ”Uppdate-
ring av HWAM® SmartControl™” för instruktioner 
gällande uppdateringen). 

Uppdatering slutförd √ 

     Help 
Under menyn ”Help” kan man se aktuell status för 
HWAM® SmartControl™ och om systemet har registrerat 
några fel. 

Det är även möjligt att skicka logg-filen från braskami-
nen till en e-postmottagare A  i händelse av problem 
med förbränningen eller att genomföra ett B  självtest. 
Då krävs det ett e-postprogram på den smartphone 
eller surfplatta som appen är installerad på.

7
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8  Braskaminer
Om det ansluts fler än en braskamin på nätverket A , är 
det även möjligt att kommunicera med dessa. Systemet 
stöder upp till 4 braskaminer på samma nätverk. 
I menyn ”Stoves” väljer man den braskamin som man 
vill kommunicera med.

OBS: Det avges endast påfyllningslarm för vald 
braskamin.

HWAM® SmartControl™ kan avge en rad larm och var-
ningar tillsammans med möjliga orsaker till problemet. 
Man kan även se om det finns fel på systemet.

För att se status på systemet , välj menyn ”Help”  A   

Detta är ett larm och du bör avbryta användandet av din 
braskamin tills felet är åtgärdat. Kontakta din återförsäl-
jare om du inte hittar svaret i "Overheating" har bras-
kaminen blivit för varm. HWAM® SmartControl™ sköter 
regleringen så att braskaminens temperatur faller. Du 
behöver inte göra något. Systemet återgår automatiskt 
till normal drift när rökgastemperaturen har blivit lägre.

Detta är en varning och du kan fortsätta att använda 
din braskamin. Kontakt dock din återförsäljare för att 
åtgärda felet om du inte hittar svaret i din app.

 Larm & Varningar

Fel-ID: Röd

Fel-ID: Gul
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1  Ljusindikator 
Längst ner på den trådlösa temperaturgivaren sitter en 
ljusindikator. Denna kommer avge signal i händelse av:

A  Ingen anslutning till HWAM® SmartControl™
I händelse av avsaknad av anslutning till 
HWAM® SmartControl™ kommer temperaturgiva-
ren blinka grönt och rött.

B  Hopkopplingsläge
När temperaturgivaren är klar att bli hopkopp-
lad med HWAM® SmartKamin™, kommer den att 
blinka grönt i ett snabbt tempo.

C   Påfyllning
När HWAM® SmartControl™ har registrerat att 
det är dags att fylla på mer ved, kommer tem-
peraturgivaren att avge upprepade ljudsignaler 
och samtidigt blinka grönt i ett lugnt tempo.

D Larm & Varningar
När HWAM® SmartControl™ har registrerat ett 
larm eller en varning på systemet, kommer tem-
peraturgivaren att avge upprepade ljudsignaler 
och samtidigt blinka rött.
 

För ytterligare beskrivning och detaljer om 
aktuellt larm eller aktuell varning, använd IHS 
SmartControl™.

Det medföljer som standard en temperaturgivare med HWAM® SmartControl™. Denna använ-
das av systemet för att registrera rumstemperaturen och justera förbränningen för att säker-
ställa en jämn och behaglig rumstemperatur.
Givaren kommunicerar med HWAM® SmartControl™ via en trådlös anslutning. Det maximala 
avståndet (utan hinder) mellan HWAM® SmartKamin™ och temperaturgivaren är 4 - 5 meter. 
Räckvidden försämras om det finns väggar mellan. Temperaturgivaren är försedd med en 
ljusindikator 1  längst ner på enheten, en knapp på enhetens front  2 , och en inbyggd 
högtalare.
OBS: Det är inte möjligt att justera ljudnivån på enheten. 

 Temperaturgivare
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OBS: Efter 2 minuter kommer enheten automatiskt 
att övergå i standby och lämna hopkopplingsläget.
 
 
7   Anslut omgående strömmen till braskaminen. 

Om strömmen inte ansluts till braskaminen inom 2 
minuter efter att den trådlösa temperaturgivaren är 
satt i ” hopkopplingsläge”, kommer hopkopplingen 
att misslyckas och man måste börja om.

8  Efter att temperaturgivaren har anslutits till HWAM® 
SmartControl™ kommer den kortvarigt att lysa med 
ett stadigt grönt sken och sedan släcks ljusindika-
torn. Hopkopplingen avslutas. Sätt tillbaka lock och 
skruvar.

1  Vänd enheten med baksidan upp.
2  Lossa de 4 skruvarna på baksidan (markerade på 

bilden) för att komma åt batterierna.
3  Avlägsna locket från enheten.        
4  Tag ut ett batteri ur enheten.
5  Bryt strömmen till braskaminen. 
6  Tryck på knappen på fronten av den trådlösa 

temperaturgivaren och håll in knappen medan du 
sätter tillbaka batteriet i enheten och till dioden lyser 
grönt. När den trådlösa temperaturgivaren startar 
upp kommer denna att blinka grönt i ett snabbt 
tempo enligt illustration nedan: 

Hopkoppling av temperaturgivare med HWAM® SmartControl™
Det kan i vissa fall vara nödvändigt att koppla ihop den trådlösa temperaturgivaren med 
HWAM® SmartControl™. För att göra detta är det nödvändigt att sätta den trådlösa tempera-
turgivaren i hopkopplingsläge (se nedanstående anvisning).
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1  Vänd enheten med baksidan upp.
2  Avlägsna de 4 skruvarna på baksidan (markerade på 

bilden) för att komma åt batterierna.
3  Avlägsna locket från enheten.     
4  Byt ut 3 st. AA batterier. Byt alltid alla 3 batterier 

samtidigt och använd inte gamla batterier. Det är inte 
tillåtet att använda laddningsbara batterier.

5  Det är viktigt att säkra att batterierna ligger åt rätt håll 
i enheten. Säkerställ att batterierna placeras enligt 
bild. 

6  När de nye batterierna har placerats korrekt kan 
enheten sättas samman igen – sätt tillbaka locket på 
enheten igen.

7  Skruva fast de 4 skruvarna markerade på bilden. Var 
noga med att inte spänna skruvarna för hårt.

8  Batterierna är nu utbytta och enheten är klar att 
användas.

Använda batterier får aldrig kastas i avfallspåsen, de 
ska bortskaffas enligt gällande regler.

Byta batterier i temperaturgivare
Den trådlösa temperaturgivaren använder 3 st. AA batterier. Dessa ingår inte. För att instal-
lera och/eller byta ut batterier, följ instruktionerna noga. HWAM® SmartControl™ kommer auto-
matisk att meddela när det är dags att byta batterier i den. 
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Uppstart av braskamin 
Öppna luckan på braskaminen för att aktivera syste-
met. Om tändningen inte sker inom 15 min. kommer 
systemet automatiskt att återgå till standby och spjällen 
stängs.   

Tändning
Din nya HWAM® SmartKamin™ stänger alla spjäll när 
den inte används för att förhindra att hetluft sugs upp i 
skorstenen (energiförlust). Denna spjällfunktion ger en 
HWAM® SmartKamin™ den extra utmaningen att man 
alltid måste starta en ny eld med en kall skorsten - var 
uppmärksam på detta. Det kräver extra snabb uppvärm-
ning av kaminen och skorstenen vid tändning.

Korrekt tändning görs bäst med 1-2 kg ved huggen i 
2-4 relativt små klossar (mängden ved beror på model-
len – se braskaminens bruksanvisning för instruktioner 
om den aktuella modellen). Därefter läggs 8-10 tunna 
tändpinnar och på toppen av brasan placeras och 
antänds ett par tändningsblock. Stäng luckan.

HWAM® SmartControl™ startar när dörren till förbrän-
ningskammaren öppnas. HWAM® SmartControl™ har 
ett kallstartsprogram som kräver att driftstemperaturen 
uppnås inom 15 minuter. Om det går för långsamt frågar 
appen efter mer ved. Det kan tyckas ologiskt när det 
finns både ved och eld i ugnen. Men så länge som den 
korrekta driftstemperaturen inte uppnås brinner inte 
kaminen helt miljöriktigt, så det måste brinna kraftigt.
Anledningar till att temperaturen stiger för långsamt 
kan vara: dåligt drag i en gammaldags murad skor-
sten, fuktig ved, för stora bitar ved eller för lite ved/
tändpinnar.

Följande guide är en introduktion till hur HWAM® SmartKamin™ ska hanteras från uppstart till 
påfyllning och slutligen till elden har brunnit ut. 
Braskaminen är endast EN-godkänd för eldning med trä. Det rekommenderas att använda 
torrt, kluvet trä med ett vatteninnehåll på max. 18 %. Att elda med vått trä ger sot, miljömäs-
siga olägenheter och dålig bränsleekonomi. Det rekommenderas att köpa en fuktighetsmä-
tare för att löpande kontrollera att veden har korrekt fukthalt innan du eldar med den.

 Eldningsförlopp

VIKTIGT!
Om rökgaserna inte uppnår till-
räckligt högtemperatur efter tänd-
ning eller påfyllning avger IHS 
SmartControlTM och den trådlösa 
temperaturgivaren ett påfyllnings-
larm även om det kanvara både 
ved och lågori brännkammaren. 
Påfyllningslarmet uppmärksam-
mar dig på att elden måste ta sig 
bättre. En påfyllning med små 
pinnar kan ofta ge en snabbare 
och tillräcklig temperaturökning.
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1  Tändning  
Symbolen för tändning visas tills elden tagit sig 
och rökgaserna har blivit tillräckligt varma. 

  
2  Förbränning  

När tillräckligt hög rökgastemperatur har upp-
nåtts kommer HWAM® SmartControl™ att byta fas 
från tändning till förbränning. HWAM® SmartCon-
trol™ kommer normalt att ligga i denna fas det 
mesta av tiden.
   

3  Glödfas 
När huvudparten av veden har brunnit ut byter 
IHWAM® SmartControl™ till glödfasen och 
kommer nu att visa beräknad återstående tid till 
nästa påfyllning. Om det är stor skillnad mellan 
aktuell och önskad rumstemperatur, kan påfyll-
ningslarmet komma medan det fortfarande finns 
oförbränt trä och lågor. Om man inte fyller på när 
larmet avges upprepas påfyllningslarmet när det 
är sista chansen att fylla på ved utan att behöva 
tända igen. 
OBS: Återstående tid till påfyllning är en 
ungefärlig tid och kan variera beroende på 
omständigheter. 

Förbränningsfaser
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4  Påfyllning  
När HWAM® SmartControl™ registrerar att det är 
dags att fylla på ved kommer ett meddelande på 
alla enheter med IHS SmartControl™. Dessutom 
kommer den trådlösa temperaturgivaren att 
avge en signal för påfyllning. Lägg på 2-3 ved-
trän i brännkammaren. När luckan öppnas och 
man fyller på ved kommer HWAM® SmartCon-
trol™ automatiskt att återgå till förbränningsfasen. 
Sedan upprepas den cykel som beskrivs ovan.

5  Standby 
När man inte längre eldar i braskaminen och 
temperaturen har sjunkit övergår HWAM® Smart-
Control™ i standby och stänger spjällen för att 
undvika att varm luft från rummet tränger upp i 
skorstenen (energiförlust).  

När braskaminen inte används rekommenderar 
vi att appen stängs av helt.
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Specifikationer för HWAM® SmartControlTM generation 2

Distance
Distance between stove and sensor 4-5 m.

Wireless features
Frequency 2.4-2.4835GHz

Wireless security WPA / WPA-2

Wireless standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

5GHz Not available

Features
OS support IOS & Android

Connections Wi-Fi direct or network connection

Device connections Up to 5 units when configured on Wi-Fi network

Features
External power supply 110V – 250V AC 50/60 Hz, Output 12V DC 2A.

Airbox input 12V DC 

Power consumption operation 20W MAX

Power consumption standby <2W

Environment
Operating temperature 0º~40º

Accessories
SmartBackup

2 m extension cable

90 degree cable USB → USB mini
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