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1 Installation
1.1

EasyAce app

Värmepumpens automation används med EasyAce appen som kan laddas ner till en
smartmobil eller datorplatta. Appen kan installeras i Google Android-enheter.
Ladda ner appen från Google Play-butiken på samma sätt som andra appar. IDr
och lösenord som man behöver för att konfigurera appen finns på värmepumpens
frontplatta.

Den trådlösa pekskärmen som levereras
med maskinen har appen färdigt installerad
och anslutningen upprättats. Pekskärmen
använder en lokal anslutning.

1.2

Åtkomsenhet

Med appen tas kontakt till värmepumpens inbyggd åtkomstenhet (EasyAce Hub). Man
kan använda en lokal anslutning, molnanslutning eller både.

EasyAce data hub ver. 2
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1.3

Anvisningar och schema
Handling
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2 Driftsättning
2.1

Skapa en värmepumpsanslutning

1. Ange Maskin-ID.

Varje värmepump har en unik
Maskin-ID. Ange IDn med
mobilenhetens knappsats eller
läsa QR-koden med kameran.
IDn finns på värmepumpens
frontplatta.
4. Anslut EasyAce till
värmepumpens Wi-Fi-nätverk.
● Om du valt Molnanslutning, gå
direkt till steg 5.
Stäng av appen och anslut din
mobilenhet till värmepumpens WiFi-nätverk.
● Gör anslutningen på samma
sätt som till andra WiFi-nätverk. Se avsnittet
Anslutning av en mobilenhet
till hubbens Wi-Fi-nätverk).
● Wi-Fi-nätverkets namn och
lösenord finns på maskinens
frontplatta.

2. Läs Användarvillkoren.

3. Acceptera Användarvillkoren.

Läs Användarvillkoren. Återgå
genom att knacka på skärmens
övre vänstra eller högra hörn.

Om du inte accepterar
Användarvillkoren, kan du inte
använda värmepumpen med din
mobilenhet.

5. Välj anslutningens typ.

6. Ange lösenordet.

On du väljer Molnanslutning
eller Lokal och Molnanslutning,
måste värmepumpen vara
ansluten till internet.

7. Hoppa över genom att knacka 8. Ange Anslutnings-ID.
Fortsätt.

Denna sida visas inte, om man
använder en Molnanslutning.
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Anslutnings-IDn hämtas
automatiskt. Knacka på Fortsätt.
● Denna sida visas inte, om
man använder en Lokal
anslutning.

Lösenordet finns på
värmepumpens frontplatta.

9. Namnge din värmepump.

Knacka på Fortsätt. Anslutningen
mellan din enhet och
värmepumpen har nu upprättats.
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2.2

Lokal anslutning
Den trådlösa pekskärmen som levereras med maskinen har appen
färdigt installerad och anslutningen upprättats. Pekskärmen använder
en lokal anslutning.

En lokal anslutning är en direkt trådlös anslutning mellan åtkomstenheten
(datahubben) i värmepumpen och din mobilenhet. En internetanslutning används inte.
Din mobilenhet anslutas direkt till hubbens Wi-Fi-nätverk. Anslutningen fungerar
i hemmet i nära värmepumpen. Öppna appen, och välj Lokal anslutning som
anslutningstypen.

EasyAce - local connection ver. 2

Skapa en anslutning
1. Ange Maskin-ID.
2. Anslut mobilenheten till hubbens Wi-Fi-nätverk. Se kapitel Allmänna anvisningar.
3. Välj Lokal anslutning som anslutningstypen.
För ytterligare anvisningar, se avsnittet Skapa en värmepumpsanslutning.
Efter du har angivit Maskin-IDn laddar appen värmepumpens inställningar till din
mobilenhet. När datan laddas måste mobilenheten vara ansluten till internet. Vid behov
ladda ner inställningarna på förhand i en plats där det finns tillgång till internet.
När hämtningen är slutfört, behövs internetanslutningen inte längre (om bara en lokal
anslutning ska användas).

2.3

Molnanslutning

När en molnanslutning används, är mobilenheten och värmepumpen anslutna ihop
via internet.
Värmepumpens datahubb måste vara ansluten till internet. Varken anslut en
nätverkskabel till hubbens WAN-port eller anslut hubben trådlöst till ditt Wi-Fihemnätverk.
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Internetanslutning via kabel

EasyAce - internet, cable connection only ver. 1

1.
2.
3.
4.

Anslut en nätverkskabel till hubbens WAN-port.
Ange Maskin-ID.
Välj Molnanslutning som anslutningstypen.
Vid behov avaktivera Wi-Fi-anslutningen med kopplaren på hubbens sida.

För ytterligare anvisningar, se avsnittet Skapa en värmepumpsanslutning.
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Trådlös internetanslutning

EasyAce - wireless internet connection ver. 2

1.
2.
3.
4.
5.

Ange Maskin-ID.
Anslut mobilenheten till hubbens Wi-Fi-nätverk. Se kapitel Allmänna anvisningar.
Välj Lokal anslutning som anslutningstypen.
Anslut hubben till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Se kapitel Allmänna anvisningar.
Välj Molnanslutning som anslutningstypen.

För ytterligare anvisningar, se avsnittet Skapa en värmepumpsanslutning.
Efter du har angivit Maskin-IDn laddar appen värmepumpens inställningar till din
mobilenhet. När datan laddas måste mobilenheten vara ansluten till internet. Vid behov
ladda ner inställningarna på förhand i en plats där det finns tillgång till internet.

2.4

Lokal anslutning och molnanslutning

Om du väljer Lokal & molnanslutning som anslutningstypen, använder appen varken
en lokal Wi-Fi-anslutning eller en internetanslutning beroende på situationen.
Lokal anslutning betyder att din mobilenhet anslutas direkt till hubbens Wi-Fi-nätverk.
Anslutningen fungerar i hemmet i nära värmepumpen.
När du är borta används en molnanslutning. Då är mobilenheten och värmepumpen
anslutna ihop via internet.
Molnanslutningen kan användas bara om värmepumpens hubb är ansluten till internet.
Varken anslut en nätverkskabel till hubbens WAN-port eller anslut hubben trådlöst till
ditt Wi-Fi-hemnätverk.
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Internetanslutning via kabel

EasyAce - internet through a network cable ver. 2

1.
2.
3.
4.

Anslut en nätverkskabel till hubbens WAN-port.
Ange Maskin-ID.
Anslut mobilenheten till hubbens Wi-Fi-nätverk (se kapitel Allmänna anvisningar).
Välj Lokal & molnanslutning som anslutningstypen.

För ytterligare anvisningar, se avsnittet Skapa en värmepumpsanslutning.
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Trådlös internetanslutning

EasyAce - Local&Cloud wireless internet ver. 1

1.
2.
3.
4.
5.

Ange Maskin-ID.
Anslut mobilenheten till hubbens Wi-Fi-nätverk. Se kapitel Allmänna anvisningar.
Välj Lokal anslutning som anslutningstypen.
Anslut hubben till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Se kapitel Allmänna anvisningar.
Välj Lokal & molnanslutning som anslutningstypen.

För ytterligare anvisningar, se avsnittet Skapa en värmepumpsanslutning.

2.5
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Byta anslutningsmetoden

1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

2. Från menyn välj Appinställningar.

3. Knacka på Anslutning.

4. Knacka på EasyAce.
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5. Välj Anslutning.

6. Välj Ändra.

7. Välj anslutningsmetod och fortsätt till
inställningsprocessen.

M8005 2250SV
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3 Allmänna anvisningar
3.1

Ansluta en mobilenhet till hubbens Wi-Fi-nätverk

Följande instruktioner gäller för de flesta Android-enheter. Detaljerna beror på din
enhet.
1. Aktivera mobilenhetens Wi-Fi.

2. Välj EasyAce nätverket.

3. Ange lösenordet till EasyAce nätverket.

4. Tryck på Anslut.

5. Anslutning färdig.

3.1.1

För att hålla Wi-Fi-anslutningen utan internet

Om värmepumpen inte är ansluten till internet genom en nätverkskabel, finns det ingen
internetåtkomst via värmepumpen. Då kommer vissa smartmobiler att meddela att det
finns ingen internetåtkomst eller mobilen växlar automatiskt till en annan anslutning.
Håll Wi-Fi-anslutningen. Detaljerna beror på din enhet och programvaruversionen.
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Standard Android

Samsung Android

Det ombeds att hålla anslutningen vid anslutning till Det ombeds att hålla anslutningen vid anslutning till
nätverket. Välj Ja.
nätverket. Välj Håll Wi-Fi-anslutningen.

Samsung, inställningar
Mobilen växlar automatiskt till mobildata. Ändra
inställningen i menyn.
Inställningar > Anslutningar > Wi-Fi >
Tilläggsinställningar (tre punkter i det övre högra
hörnet) > Intelligent Wi-Fi > Intelligent Wi-Fi
Avaktivera Byt till mobildata.

3.2

Ansluta värmepumpen till ett Wi-Fi-hemnätverk

Starta genom att skapa en lokal anslutning. Ansluta värmepumpen till ditt Wi-Fihemnätverk varken genom Hantera användargränssnitt eller genom Inställningar.
Metod 1: Hantera användargränssnitt
1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.
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2. Öppna menyn med nedpilen och välj Hantera
användargränssnitt.
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3. Öppna menyn i det övre högra hörnet.

4. Välj EasyAce Hub från menyn.

5. Välj EasyAce Hub.

6. Välj Wi-Fi-Klient.

7. Välj Anslut som Wi-Fi-Klient.

8. Välj nätverket som du vill ansluta till. På bilden är
nätverket ”Hemnät”.

9. Ange nätverkslösenordet och tryck på OK.

10. Tryck på pilen uppe till vänster tills du kommer
tillbaka till huvudvyn.

Radera Wi-Fi-anslutningen på motsvarande sätt, men välj Koppla bort
som Wi-Fi-klient.
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Metod 2: Inställningar
1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

2. Från menyn välj Appinställningar.

3. Knacka på Anslutning.

4. Knacka på EasyAce.

5. Knacka på EasyAce Hub.

6. Knacka på Inställningar.

7. Välj EasyAce Hub.

8. Knacka på Wi-Fi-klient.
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9. Välj Anslut som Wi-Fi-Klient.

10. Välj nätverket som du vill ansluta till. På bilden
är nätverket ”Hemnät”.

11. Ange nätverkslösenordet och tryck på OK.

12. Tryck på pilen uppe till vänster tills du kommer
tillbaka till huvudvyn.

Radera Wi-Fi-anslutningen på motsvarande sätt, men välj Koppla bort
som Wi-Fi-klient.

3.3
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Byte av anslutningslösenord

1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

2. Från menyn välj Appinställningar.

3. Knacka på Anslutning.

4. Knacka på EasyAce.
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5. Välj Anslutningslösenord.

6. Ange först det aktuella lösenordet, och knacka på
OK.
Om lösenordet ännu inte har
ändrats, är det aktuella lösenordet
standardlösenordet som medföljde maskinen.

7. Ange sedan ett nytt lösenord och knacka på OK. 8. Kontrollera att lösenordet du angav är korrekt och
att du kommer ihåg lösenordet.
Knacka på OK när du är säker på att lösenordet
är korrekt och du kommer ihåg lösenordet.
Lösenordet på bilden är ”VrklnSvårt!”.

3.4

Tillägg av en ny värmepump

1. Öppna menyn i det övre vänstra hörnet eller
genom att svepa från skärmens vänstra kant till
höger.

2. Öppna menyn med nedpilen och välj Hantera
användargränssnitt.

3. Välj Lägg till ny. Ansluta den nya värmepumpen 4. När du har lagt till den nya värmepumpen, kan
enligt instruktioner som ges tidigare i denna
du växla mellan värmepumparna från menyn till
handbok.
vänster.
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4 Felsökning
4.1

Felsökning

Checklista vid felsökning
Om det uppstår problem kontrollera följande:
● Nätkabeln är ansluten och strömlampan lyser.
● Molnanslutningens lampa lyser.
● Gäller endast om en molnanslutning används (enheterna anslutna ihop via
internet).
● Wi-Fi-lampan lyser.
● LAN-kabeln är ansluten.
● WAN-kabeln är ansluten.
● Gäller endast om värmepumpen är ansluten till internet via en kabel.

EasyAce data hub ver. 2

Återställning av hubben
Försök först att stänga av hubbens ström i ungefär en minut:
● Stäng av hela värmepumpen från huvudströmbrytaren eller
● koppla bort hubbens nätkabel.
Om det inte hjälper att stänga av strömmen, återställ hubben.
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Återställning av hubben
Tryck på och håll ned återställningsknappen i 3–4 sekunder.
När hubben har återställts måste du återupprätta värmepumpanslutningen.
Typiska problem och lösningar
Problem
Ditt Wi-Fi-hemnätverk har ändrats eller du kan inte
längre ansluta till nätverket från gång till gång.
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Lösning
Återställ hubben med återställningsknappen och
skapa anslutningen på nytt.
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Kontaktuppgifter för Oilon-återförsäljaren:

Datum för installation:

OILON GROUP
P.O. Box 5
FI-15801 LAHTI
FINLAND
Tel: +358 3 85 761
Fax: +358 3 857 6239
Email: info@oilon.com
www.oilon.com

