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Avser mjukvaruversion till och med
CMO 1.2.1 

Contura Connect 1.1.6



Contura 556 Auto

First open the app, then scan 
this code to connect

to your new stove

Download app
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Ladda ner appen "myUplink" genom att skanna 
QR-koden.  

Förändringar i hur appen ser ut samt 
skillnader mellan iOS och Android kan 
förekomma. 

Installation av Wifi-modul
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Registrering av konto
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Bekräfta genom att 
klicka på länken i 

mailet.
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Lägg till kamin

Öppna inkorgen i din mail och verifiera din mail. 
Detta steg måste göras för att kunna fortsätta 
med installationen av din kamin. 

Mobilen måste vara 
uppkopplad mot samma Wifi 
(2,4 GHz nätverk)

Lampan på wifi-modulen måste 
rotera för att möjliggöra 
installation/parkoppling mot 
app. Om lampan inte roterar, 
dra ut strömkabeln till kaminen 
och invänta att båda lamporna 
slocknat. Sätt i kontakten igen 
och vänta tills lampan på kaminen 
lyser med ett fast vitt sken och 
lampan på Wifi-modulen roterar. 
(Om kaminen är uppkopplad mot 
ett wifi kommer lampan på wifi-
modulen lysa med ett fast sken).

!
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Alt 1
QR-kod

Alt 2
QR-kod
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Tryck och håll in 
knappen under 

kaminens lucka när 
den blinkar med ett vitt 
sken. Kopplingen har 
lyckats när knappen 

lyser grönt. 

Hemmets Wifi 
namn (SSID) och 

lösenord.

Wifi-modulen använder 2,4 GHz nätverk.
Vid problem att ansluta, kontrollera 
inställningar i routern.

!
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Om ikoner ej visas som i bilderna 
ovan, starta om kaminen.  
Dra ut kaminens strömsladd, 
invänta att lampan slocknar, 
sätt sedan i strömkabeln igen.

Beskivning 
av kaminens 

nuvarande status

Inomhus-
temperatur

Huset: kommer 
tillbaka till denna 
sidan (startsida) 

Tre streck:
öppnar upp

meny. 

Refresh för att
uppdatera!

Utomhus-
temperatur

Beskivning 
av kaminens 
effektläge 

Skriv in Contura 
Connect 556
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3.1

Om flera NIBE-nummer finns, kontrollera numret på baksidan av wifi-
enheten för att få reda på vilket som tillhör Contura Connect 556.

3.2
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myUplink på flera mobiler

Ladda ner appen ”myUplink” och registrera ett nytt konto enligt tidigare 
kapitel. Se till att kamin och mobil är på samma Wifi och följ stegen.
Genom att ha olika konton kan ni ha olika inställningar för notiser mm.  
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Tryck och håll in 
knappen under 

kaminens lucka när 
den blinkar med ett vitt 
sken. Kopplingen har 
lyckats när knappen 

lyser grönt. 

Skriv in Contura 
Connect 556



!

2

3

1

4

1

2

SE

11

Uppdatering av mjukvara i kamin och Wifi-modul 

Se till att kamin och mobil befinner sig på samma Wifi vid 
uppdatering av Wifi-modul samt kamin. Uppdatera INTE under eldning!

Refresh för att
uppdatera!

Wifi-modul

Kamin
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CMO / Contura ConnectCMO / Contura Connect
Version: X .Y. ZVersion: X .Y. Z
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Beroende på nätverk kan knapptryck behövas för 
att starta uppdatering av kamin, tryck in knappen 
under kaminens lucka när den blinkar med ett 
snabbt blått sken.

Om kamin och mobil inte är på samma nätverk kan 
man behöva bekräfta start av uppdatering genom 
att trycka in knapp på Wifi-modul.
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CMO / Contura Connect CMO / Contura Connect

CMO / Contura Connect

Version: X .Y. Z Version: X .Y. Z

Version: X .Y. Z
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Kamin: När knappen lyser med ett fast vitt sken 
är uppdateringen klar. Skulle lampan lysa rött har 
uppdateringen misslyckats.

Wifi-modul: När LED-ringen lyser med ett fast vitt 
sken är uppdateringen klar.

Starta om kamien. Dra ut kaminens 
strömsladd, invänta att lampan slocknar, 
sätt sedan i strömkabeln igen. 

Kamin: Uppdatering pågår när knappen blinkar 
med ett långsamt blått sken. 

Wifi-modul: Uppdatering pågår när LED-ringen 
roterar.

!
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Funktioner, vyer och inställningar i appen

Lägg till panel

Välj panel
att lägga till. 
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Panelinställningar

Inställning
eller ta bort. 

Viss skillnad kan förekomma
mellan iOS och Android. 
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Appinställningar / byte av språk
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Huvudmeny
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Knappens färger

För ytterligare information om färger läs under "Hjälp" i appen.
 

När kaminen inte är i drift
Blinkande rött sken:
Något är fel. Elda INTE i kaminen!
Mer information hittas under meddelandemenyn i appen.

Fast vitt sken:
Kaminen är i standby. Lampan slocknar när kaminen är i drift. Valbart i LED Settings.

Blinkande oranget sken:
Kontrollera asklåda!
Asklådan behöver troligen tömmas. Återställ larm genom att först trycka på kaminens knapp och sedan öppna luckan. Töm därefter 
asklådan om det behövs. Om luckan öppnats utan att knappen först tryckts in kommer lampan lysa grönt. Efter ca 30 min kommer den 
åter börja blinka oranget. För att återställa detta, tryck på knappen. Observera att återställning av larm i appen endast släcker larmet 
tillfälligt.

Fast grönt sken:
Kaminen är i upptändningsläge och redo för att tändas upp. När kaminen kommit upp i normal drift slocknar den gröna lampan.
(Vid val "LED alltid på" övergår den till fast vitt sken).

När kaminen är i drift
Blinkande vitt sken:
Dags för nytt ilägg. Lampan slocknar när luckan öppnas.

Fast oranget sken:
Övertemp. Kaminen reglerar temperatur automatiskt. OBS! Ingen åtgärd behövs!
Lampan slocknar när normal temperatur uppnåtts. Läs igenom eldningsinstruktionen för att elda på korrekt sätt.

Uppdatering av mjukvara
Snabbt blinkande blått sken:
Tryck in knappen för att starta uppdatering.

Långsamt blinkande blått sken:
Uppdatering pågår.

Fast vitt sken:
Uppdateringen är klar.

Effektinställningar
Auto (Vit, endast valbar via app): 
Kaminen reglerar själv effektläge genom att mäta rumstemperaturen på kaminens rygg.
       
Låg (Gul):
Kaminen brinner med nominell effekt och låg intensitet. 

Mellan (Orange):
Kaminen brinner med högre effekt och intensitet.

Hög (Röd):
Kaminen brinner på maximal effekt och intensitet.

Färgen bekräftas genom att lampan lyser med ett fast sken i 5 sekunder.
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Contura förbehåller sig rätten att ändra angivna mått 
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