EasyAce

Snabbguide
Den trådlösa pekskärmen som levereras
med maskinen har appen färdigt installerad
och anslutningen upprättats. Pekskärmen
använder en lokal anslutning.
1. Ange Maskin-ID.

2. Läs Användarvillkoren.

3. Acceptera Användarvillkoren.

Varje värmepump har en unik
Maskin-ID. Ange IDn med
mobilenhetens knappsats eller
läsa QR-koden med kameran.
IDn finns på värmepumpens
frontplatta.

Läs igenom Användarvillkoren.
Återgå från Användarvillkoren
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.

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 Wi-Finätverk (se avsnitt Anslutning
av en mobilenhet till hubbens
Wi-Fi-nätverk).
● Wi-Fi-nätverkets namn och
lösenord finns på maskinens
frontplatta.

Lösenordet finns på
värmepumpens frontplatta.
On du väljer Molnanslutning
eller Lokal och Molnanslutning,
måste värmepumpen vara
ansluten till internet.

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

Denna sida visas inte, om man
använder en Molnanslutning.

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

9. Namnge din värmepump.

Knacka på Fortsätt. Anslutningen
mellan din enhet och
värmepumpen har nu upprättats.
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Kontekstuell
inställning
(Rumstemperatur,
ökning eller
minskning).
● Knacka på
för att ändra
den valda
inställningen.
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Den valda
värmekretsen.
Knacka på för att
välja kretsen.
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Hemma eller
borta-funktion
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Ikoner som visas på huvudvyn
Utrymmesuppvärmning

Varmvattenuppvärmning

Maskinen är i vänteläge
och väntar på att starta

Genomströmningsvärmaren på

Öka eller minska uppvärmning

Feltillstånd

Vid felsituation tryck på ikonen för att kontrollera larm. Vid
behov ta kontakt med en maskinservice eller Oilons kundtjänst.
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