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WiFi funktion

WiFi-modulet er integreret i climaVAIR Premium (VAIH1) indendørsenheden. Det er placeret under det dekorative 
bælte i midten til venstre. For at få adgang til modulet er det nødvendigt at fjerne bæltet på frontdækslet. 
Se kapitlet Vedligeholdelse for flere oplysninger. Samme WiFi-modul fås som tilbehør til climaVAIR exclusive 
enheder (VAI5)

climaVAIR Premium

Legend
1. Indendørsenhed
2. Trådløs router
3. Cloud
4. Kontrol APP i smart-enhed

 

 

  



Trin for konfiguration 
Download Ewpe Smart APP: Scan QR-koden, der findes i brugsanvisningen i emballagen ved indendørsenheden, eller søg “Ewpe 
Smart” i App Store eller Google Play for at downloade appen til brug på mobil eller tablet. 

Installer appen i henhold til vejledningen. Når appen er blevet installeret korrekt, vises følgende ikon på din smartphones start-
side.  

Minumumskrav 

•  WiFi-router, 2,4 GHz-frekevensområde, der understøtter 802.11b/g/n-tilstand, med dækning af apparatets/apparaternes 
 placering (5GHz Wi-Fi er ikke understøttet til konfigurationsprocessen, men kan bruges til APP-kontrol efter vellykket 
 konfiguration).
 Kontakt din internetudbyder, hvis du er i tvivl om, hvordan du forbinder til 2,4 Ghz internet.

•  Til fjernbetjening af cloudbaseret drift skal WiFi-router/modem med aktiv internetforbindelse.

•  Smart mobil / tablet (Android 4.4+ / Apple iOS 7.0+) med Ewpe Smart App installeret.

Registrer klimaanlægget på Ewpe Smart App  

Tilmeld dig
Første gang du forsøger at logge ind, skal brugeren oprette en ny konto. 
Hvis du allerede har en konto, kan du springe tilmeldingstrinnet over og logge ind ved at indtaste e-mail og adgangskode på 
siden “Sign in”. 
Hvis adgangskoden er glemt, kan den nulstilles for at få en ny adgangskode. 

 
 
 

Link til download af app

Operativsystemer

iOS-system 
Understøtter iOS 7.0 
og nyere versioner

Android-system 
Understøtter Android 
4.4 og nyere versioner



Tilmeld dig – opret en ny konto 

• Udfyld email 

• Udfyld brugernavn 

• Vælg en adgangskode  

• Bekræft adgangskode

• Vælg region – Europa

• Tryk på ‘Sign up’

• Udfyld brugernavn og email

• Udfyld adgangskode

• Indtast region – Europa

• Tryk på knappen ‘Sign in’  

Hjemmesidde (my home) 
Når du er logget ind, vises en virtuel klimaanlægsenhed. Dette virtuelle apparat forsvinder, når der er tilsluttet mindst én enhed.

Log ind



Tilføj klimaanlægget på appen

Tryk på + knappen øverst i højre 
hjørne

Tryk AC Vælg “reset tool”

På dette tidspunkt skal du nulstille klimaanlægget.

Nulstilling af klimaanlægget

•  Sluk for klimaanlægget.

•  Tryk på knapper “MODE” og “WIFI” samtidigt i ca. 10 sekunder, 
 indtil du hører en biplyd. Du kan stoppe med at trykke på knapperne,  
 da nulstillingen er lykkedes.

•  Sørg for, at WiFi-symbolet er synligt på fjernbetjeningens display. 

•  Du kan aktivere og deaktivere WiFi ved at trykke på WiFi-knappen.



Sørg for, at klimaanlæggets 
WiFi-symbol/navn vises på listen 
under WiFi-netværk.

Tilbage til Ewpe Smart APP. Sørg 
for, at teksten “Manual configu-
ration” vises i toppen.

Tryk på “I have confirmed 
above operation”, og vent til 
indlæsningen er færdig. 

a / c nummeret (f.eks. c63ba9a9) er de 8 sidste cifre i Mac adressen på enhedens WiFi-modul og er unik for hver 
enkelt af dem. 

 

 



Tryk på “Next” knappen Bekræft WiFi i hjemmet. indtast 
din WiFi adgangskode til dit 
private netværk.

På skærmen vises instruktioner 
om, hvordan du tilslutter WiFi til 
klimaanlægget. Tryk på “Next”.

Vælg dit WiFi-spot til  
klimaanlægget.

Indtast den adgangskode, der er 
angivet i Ewpe smart app  
(f.eks. 12345678).

Der er nu oprettet forbindelse 
til WiFi. Gå tilbage til Ewpe 
smart APP. 



Hvis du vil konfigurere flere enheder, skal du tilslutte et WiFi-modul til indendørsenheden og igen følge de trin, der 
er angivet i dette afsnit. 

Vent på, at appen finder kli-
maanlægget. 

WiFi er blevet tilsluttet appen. Nu kan du fjernstyre  
klimaanlægget.  

Tryk på navnet på klimaanlægget 
på menusiden.

På den næste side vises appara-
tets aktuelle navn ved siden af 
“Device name”. Tryk på det.  

Indsæt det nye navn og tryk 
“save”.

 

Living room 

Ændre navnet på klimaanlægget



Styr dit klimaanlæg via „Ewpe Smart“-appen

Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du bekræfte, at WiFi-netværket er aktivt.
Hvis WiFi-netværket ikke fungerer korrekt, skal du gentage de trin, der er angivet i afsnit 3.2.

Grundlæggende funktioner

Navnet på klimaanlægget

Tænd/sluk for klimaanlægget

Visningstilstand for klimaanlægget - tænd/sluk

Timer – indstil apparatet til at tænde eller slukke automatisk.

 Tænd/sluk for klimaanlægget

Vælg driftstilstand: cool(køling)/ dry(tørt)/ fan(ventilator)/ heat(varme)/ auto

Indstil temperaturen

Ventilationshastighed

Menu

 

 

 



Menu

Air (luft udefra): Ikke tilgængelig for denne model.

X-Fan: Tørrer indendørsenhedens spole og forhindrer, at dens komponenter ruster og bakterier opstår.  
X-Fan funktionen er ikke tilgængelig i AUTO, FAN or HEAT driftstilstand.

Health: Ikke tilgængelig for denne model.

Light: Tænd eller sluk for indendørsenhedens display.

Save energy: Ikke tilgængelig for denne model.

Justering af venstre og højre lamel gør det muligt at indstille luftstrømmenes retning.

Justering af op- og nedgående lameller giver mulighed for at indstille luftstrømmenes retning. 

Sleep: Den omgivende temperatur øges eller sænkes automatisk for at undgå en for stor stigning eller fald i tempera-

turen i nattetimerne.

8º C heating: Ikke tilgængelig for denne model.

Timer: Gør det muligt at programmere enheden til at tænde eller slukke automatisk på det ønskede tidspunkt.

ºC/ºF: Skift mellem Celsius og Fahrenheit temperaturskalaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilføjelse mislykkedes

•  Kontroller, at apparatet er i distributionsnetværkstilstand.

•  Kontroller, at den indtastede WiFi-adgangskode er korrekt.

•  Sørg for, at mobilen er tilsluttet the 2.4GHz-netværket på den trådløse router (5 GHz understøttes ikke).

•  Sørg for, at den trådløse router har lukket sortliste og hvidliste (mac addressefiltrering).

•  Prøv at indstille den trådløse router til WPA-PSK eller WPA-PSK2-krypteringsmetoden for at konfigurere netværket.  
 WPA3-krypteringsmetoden understøttes ikke.

Yderligere oplysninger

•  The Ewpe Smart APP indeholder en support service, hvorigennem brugerne kan tjekke betjeningsvejledningen for softwaren 
 og andre oplysninger.

•  Du kan styre et klimaanlæg via så mange smartphones, som du vil, på samme tid.

•  Der er ingen begrænsning af enheder, som kan være tilsluttet Ewpe Smart App på samme tid.

•  “Range extender access point” kan bruges til at forbinde WiFi-modulet. 

•  Gæstenetværk oprettet af routeren kan bruges til at tilslutte WiFi-modulet.

•  Protokollen, der anvendes af WiFi-modulet er UART. 

•  Da funktionen kan ændre sig på grund af forbedringer og løbende opgraderinger, er illustrationerne i denne manual kun til 
 reference, så det faktiske driftsmiljø er afgørende. 

•  Da funktionaliteten og softwaren løbende forbedres, vil du blive informeret om de efterfølgende opgraderinger når dette sker. 
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Vaillant A/S
www.vaillant.dk 


