



Tillykke med 
din nye 

varmepumpe

Guide til wi-fi installation



Denne guide gælder for wi-fi installation til følgende varmepumper:

- Innova Titanium

- Altech SIRIUS
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VIGTIGT FØR DU BEGYNDER 
Det er en RIGTIG god idé at læse hele guiden igennem,  

før du begynder installationen :-)

I denne guide har jeg brugt min egen HUAWEI P20 Lite - maj 2021.

Det kan godt være, at din mobiltelefon ikke er 100% magen til min 
mobiltelefon. Nogle ting hedder måske heller ikke 100% det samme, 
men mon ikke godt du kan få en fornemmelse af, hvordan det fungerer. 

Det er absolut ikke så svært, som det måske lige lyder.


Hvis du ikke selv har mod på installationen, så spørg evt. dine børn eller 
børnebørn. 
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Du SKAL starte med at sikre dig, at din mobiltelefon er på huset 
2,4 GHz hjemmenetværk. 

Altså huset hvor varmepumpen er monteret. 

Den App du senere skal hente, virker nemlig ikke på 5 GHz.


De fleste modems kan sende begge frekvenser. Er der problemer 
med at finde 2,4 GHz, så kontakt din internet leverandør. Måske 
skal de lige “åbne” for signalet.

Kender du forskel på 2,4 GHz og 5 GHz wifi?  
 
GHz betyder frekvens. Så 2,4 GHz og 5 GHz beskriver bare 
to forskellige frekvenser, som dit wifi-signal (trådløs internet) 
kan bruge, når det skal sende fra dit modem og frem til fx din 
smartphone. 
 
2,4 GHz giver et wifi-signal med længere rækkevidde, men 
lavere hastighed. Rigtig meget udstyr bruger den frekvens.

 
5 GHz giver et wifi-signal med kortere rækkevidde og højere 
hastighed.

Du SKAL først koble din mobiltelefon på 2,4 GHz






�4

Sådan kobler du din mobiltelefon på 2,4 GHz

Find “Indstillinger” på din 
telefon og åbn denne. 
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Sådan kobler du din mobiltelefon på 2,4 GHz

Inde i “Indstillinger” finder du 
“Trådløs og netværk”. 

Her går du ind.
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Her kigger du på “Wi-Fi” og kan 
se, at jeg er koblet på 2,4GHz.


Navnet “87b04a” det er navnet 
på Wi-Fi i vores hus.


Hvis du ikke kan se, hvad din 
mobil er koblet på, så åbner du 
“Wi-Fi” og læser videre på næste 
side.

Sådan kobler du din mobiltelefon på 2,4 GHz
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Sådan kobler du din mobiltelefon på 2,4 GHz

Her kan du tilføje tilgængelige 
netværk. 

Her hos mig er der to 
tilgængelige netværk, og det 
på 2,4 GHz er tilsluttet. Det 
anden tilgængelige netværk 
hos os, det er det på 5 GHz.


Din mobil SKAL også 
tilsluttes til 2,4 GHz, og findes 
dette netværk ikke på din 
mobil (efter at du har tilføjet 
netværk), så kan det være, at 
din router ikke leverer dette, 
og du skal kontakte din 
internet leverandør. 
Det skulle jeg faktisk selv, og 
dagen efter, så var der åbnet 
for både 2,4 GHz og 5 GHz.
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Nu skal vi finde “EWPE Smart” Appen

Nu skal du gå ind i Googles 
“Play Butik”.

Det hedder “App Store” hvis 
du er den lykkelige ejer af en 
iPhone. 


Du kan også gå til side 32 i 
denne manual, og her scanne 
en QR kode.
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Sådan ser min Play Butik ud, 
efter at jeg har søgt på 
“EWPE Smart” Appen. Det 
skal du naturligvis også gøre. 


Derefter trykker du på 
“Installer”

Nu skal vi installere “EWPE Smart” Appen
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Nu kommer der lidt, som du skal godkende.

“EWPE Smart” ønsker 
tilladelse til at komme på din 
mobiltelefon. 


Du skal her trykke på “Allow” 

(tillad).
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Endnu lidt du skal godkende

Her skal du også godkende 
ved at trykke på “TILLAD”
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Nu ligger den nye App på din 
mobiltelefon - og første af tre 
trin er udført.


Nu skal du fortælle Appen 
hvem du er - du skal derfor 
trykke på  “Sign up”.


(Når du senere skal ind og styre din 
varmepumpe, så skal du trykke på  
“Sign in”).

Tillykke - nu har du downloadet Appen. 
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Her skal du blot skrive navn, mail og kode

Her skal du vælge “Europe”.


I næste felt, skal du skrive et 
navn til din App/varmepumpe. 

Jeg har valgt min adresse 
som er “Amagervej4”. I 
navnet og senere koden 
gælder følgende: 

1) Du skal vælge et navn, som ingen i 
hele verden tidligere har brugt i 
denne App.


2) Du må ikke bruge æ, ø og å.

3) Du skal både have både store 

bogstaver, små bogstaver og tal.

4) Du må ikke bruge mellemrum. 

 
Under dit valgte navn, skal du 
skrive din e-mail adresse.


I de to nederste felter skriver 
du din personlige kode.


Et godt råd.  
Klik på øjet ude til højre i feltet, så 
du selv kan se koden. Tag så et 
skærmbillede af din skærm, så du 
altid har styr på navn, mail og 
kode.
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Godkend og så er anden trin ved at være afsluttet

Nu skal du læse og godkende 
Ewpe Smarts betingelser.


 
Tryk derefter på det blå felt 
“Sign up”.
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Tillykke nu har du installeret Appen.

Her vises en lille guide til 
hvordan Appen kan bruges. 


Jeg forklarer alt her senere.


 
Tryk nu på “Got it” 

(har forstået).
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Min mobiltelefon ser nu sådan 
her ud, fordi jeg stadig er 
signet in.


Er du ikke længere signet in, 
så skal du nu gøre det med 
den mail og kode, som du 
brugte, og tog et 
skærmbillede af.


For at tilføje din varmepumpe, 
skal du nu trykke på + ikonet.


Nu skal vi have din varmepumpe koblet på Appen. 
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Tryk på AC (air conditioner) 
ikonet, for at installere din 
varmepumpe.


Bekræft at det er en varmepumpe (AC) du skal tilslutte
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Min App kommer med dette 
billede, som betyder, at vi 
forbinder varmepumpen 
manuelt, som Appen her 
anbefaler.


Varmepumpen skal nu være 
tilsluttet 230 volt, men skal 
være på OFF, så der er sådan 
et rødt ikon på indedelens 
front.


1) Du skal nu have din fjernbetjening 
klar. 


2) Du skal have koden til dit 2,4GHz 
Wi-Fi klar. Det er samme kode, 
som du brugte, da du tilsluttede 
din mobil til 2,4GHz Wi-Fi.


Tryk på “I have confirmed the 
above operation” 

(Jeg er med på overstående operation).

Vi tilslutter manuelt - det er nemmest.
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Nu skal du til at arbejde lidt 
kvikt. 


Tag fjernbetjeningen og peg 
op på varmepumpens 
indedel. Tryk samtidig på 
knapperne “Mode” og “WiFi” 
i 1 sekund til indedelen giver 
et bip.


Efter bippet venter du 5 
sekunder, og slukker helt for 
de 230 volt der forsyner 
varmepumpen. 

Strømmen skal være slukket i 
3 sekunder, og så tænder du 
igen.


Tip: Det kan være smart, hvis i er 
to personer her, så en kan slukke 
og tænde for varmepumpens 230 
volt.

Nu skal du bruge varmepumpens fjernbetjening
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Efter strømmen igen 
tilsluttes til varmepumpen, 
giver indedelen et bip. 


Tryk straks efter på “I have 
confirmed the above 
operation” 

(Jeg er med på overstående 
operation).


Tilbage til din mobiltelefon
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Tryk straks på “Confirm” 

(Godkend). 


Du godkender her, at du er 
klar over, at du skal vente 
omkring 2 minutter mens 
Appen søger efter indedelen. 
Du godkender også, at du har 
fuldført de to foregående 
siders opgave.


Nu er Appen klar til at søge efter indedelen
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Giv Appen tid til at søge 
efter indedelen.


Nu begynder Appen at søge efter indedelen
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Tryk på “TILLAD”


Nu er der kontakt til mellem Appen og indedelen.
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Tryk på “Next”


Dette er ikke naboens Wi-Fi, 
du pludselig har fået adgang 
til. 

Det er indedelen, der fortæller, 
at den nu har kontakt til 
husets Wi-Fi. Derfor har den 
lavet sin egen Wi-Fi kode, 
som du lige skal godkende.


Det er jo ikke samme kode, 
som din inddel vil generere, 
men noget der ligner lidt.


Indedelen har nu lavet sin egen Wi-Fi kode



�25

Her skriver du koden til 
husets 2,4GHz Wi-Fi - 
som din mobiltelefon jo 
naturligvis stadig er koblet 
på.


Tip: Du kan trykke på det 
lukkede øje til højre for koden. 
Så kan du lige tjekke, om du 
har ramt de rigtige taster.


Tryk på “Next”.


Godkend at varmepumpen må bruge husets 2,4GHz Wi-Fi
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Giv lige varmepumpen et 
par minutter til at forbinde 
til husets 2,4GHz WiFi — 
UDEN at du lige tjekker 
andet på mobilen.


Varmepumpen forbinder til husets 2,4GHz Wi-Fi
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Tryk på “Done” 

(Afslut).


Tillykke du har nu forbundet varmepumpen til Appen
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Du kan nu styre din 
varmepumpe fra din 
mobiltelefon - uanset hvor 
i verden du befinder dig. 
Tryk på det røde ikon, for 
at tænde din 
varmepumpe.


Lidt om Ewpe Smart Appen
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Din varmepumpe er nu 
tændt på den indstilling 
den sidst har været på.


Hvis du trykker i det blå 
felt, så forstørrer du 
vinduet, og får flere 
funktionsmuligheder.

Lidt om Ewpe Smart Appen
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Her slukker du for din 
varmepumpe.


Prøv at lade din finger 
skubbe fx. “Fan” til en af 
siderne, og se 
valgmulighederne.


Det samme kan du gøre 
med temperaturen og 
blæsehastighed, som her 
står på auto.


Her finder du flere 
funktioner.

Lidt om Ewpe Smart Appen
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Nu kan jeg faktisk ikke hjælpe med mere. Jeg vil foreslå, at du 
sætter dig ved varmepumpen, og prøver at lege lidt med Appen 
og dens funktioner, så du bliver tryg ved at bruge den.

Brugervejledning har du jo læst, så ikonerne på fx. varme eller 
kulde, dem kender du allerede.


-

Med venlig hilsen / Best regards

Vestkystens Klima Center Aps

Tommy Nøddebo Mortensgaard

Amagervej 4

6900 Skjern

Mobil +45 41 501 501


CVR/VAT: DK 41046864

www.vestkystensklimacenter.dk

http://www.vestkystensklimacenter.dk/
http://www.vestkystensklimacenter.dk/


�32


