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WiFi funktion

WiFi-modulen är monterad från fabrik i climaVAIR Premiums (VAIH1) inomhusenhet. Den är placerad till vänster om 
mitten under det dekorativa bältet. För att komma åt den måste det dekorativa bältet demonteras, se avsnittet om 
underhåll för instruktioner. Samma WiFi-modul finns även som löst tillbehör till climaVAIR plus (VAI8)

climaVAIR Premium

Översikt
1. Innedel
2. WIFI-router
3. Moln
4. Kontroll-app i din smarta enhet

 

 

  



Steg för konfiguration 
Ladda ner Ewpe Smart APP: Skanna QR-koden som finns i bruksanvisningen inuti innedelens förpackning eller sök
“Ewpe Smart” på appstore eller google play för att ladda ner appen till telefon eller surfplatta.

Följ instruktionerna för att installera appen. När appen har installerats korrekt kommer dess ikon att visas
på din smartphones skärm.

Minimikrav 

•  WiFi-router, 2,4G-frekvensområde som stöder 802.11b/g/n-läge, med täckning av apparatens plats (5GHz Wi-Fi kan ej brukas 
 för konfigurationen, men det kan användas för APP-kontroll efter framgångsrik konfiguration).

• För molnbaserad fjärrdrift, WiFi-router/modem med aktiv internetanslutning.

• Smarttelefon / surfplatta (Android 4.4+ / Apple iOS 7.0+) med Ewpe Smart App installerad.

Registrera luftkonditioneringsenheten i Ewpe Smart App 

Skapa användare
Första gången man ska logga in måste användaren skapa ett nytt konto.
Om man redan har ett konto, hoppa över registreringssteget och logga in genom att ange e-post och lösenord på sidan 
“Logga in”.
Om man har glömt lösenordet kan det återställas för att få ett nytt lösenord. 

 
 
 

App Download Linkage

Operating systems

iOS system 
Support iOS 7.0 
and above version

Android system 
Support Android 4.4 
and above version



Registrera ny användare 

• Fyll i e-post

• Fyll i ett användarnamn

• Välj ett lösenord

• Bekräfta lösenordet

• Välj Region – Europa

• Tryck på knappen “Logga in”

• Fyll i användarnamn eller 
 e-postadress

• Fyll i lösenordet

• Välj region – Europa

• Tryck på knappen Logga in

Hemsida (mitt hem) 
Efter inloggning visas en virtuell luftkonditioneringsenhet avsedd endast för demonstration av appens funktioner. Denna virtuella 
apparat försvinner när minst en enhet har anslutits.

Logga in



Lägg till luftkonditioneringsenheten i Appen

Tryck på + knappen till höger
längst upp på skärmen

Tryck på AC Välj återställningsverktyget 
(reset tool)

Vid denna tidpunkt måste du återställa luftkonditioneringsenheten.

Återställ luftkonditioneringen

•  Stäng av luftkonditioneringsapparaten.

•  Tryck på MODE- och WIFI-knapparna samtidigt under cirka 10 sekunder,
 tills du hör ett pipljud. Återställningen är klar och du kan släppa knapparna.

•  Se till att WiFi-symbolen är synlig på fjärrkontrollens display.

•  Du kan aktivera och avaktivera WiFi genom att trycka på WIFI-knappen.



Leta upp wifi-enhetens nätverk i 
listan på din smarta enhet.

Återgå till Ewpe Smart APP.
Se till att texten “Manuell 
konfiguration” visas överst.

Tryck på “Jag bekräftar ovan
operation” och vänta på att 
laddningen är slutförd.

A/c-numret (t.ex. c63ba9a9) är de 8 sista siffrorna i Mac-adressen för enhetens WiFi-modul och är
unikt för varje modul.

 

 



Tryck på Nästa Bekräfta ditt hemma- WiFi. 
Fyll i ditt hem WiFi-lösenord 
och tryck på Nästa.

Instruktioner för att ansluta WiFi 
till luftkonditioneringen visas
på skärmen. Tryck på Nästa.

Välj din luftkonditionerings 
WiFi-nätverk.

Fyll i lösenord som anges
i Ewpe smart-appen 
(t.ex 12345678). WiFi är nu 
anslutet. Gå tillbaka till Ewpe 
smart APP.

WiFi är nu anslutet. Gå tillbaka
till Ewpe smart APP.



Om du vill lägga till ytterligare enheter, anslut en WiFi-modul till inomhusenheten och följ de angivna stegen igen.

Vänta tills appen hittar
luftkonditioneringen

WiFi har anslutits till appen. Nu kan du styra luft-
konditionering på distans.

Tryck på luftkonditionerings 
namn på menysidan.

På nästa sida visas apparatens 
aktuella namn. Klicka på det.

Skriv in det nya namnet och 
tryck Spara.

 

Living room 

Ändra namnet på luftkonditioneringen



Styr din luftkonditionering genom appen “Ewpe Smart”.

Om konfigurationen misslyckas, kontrollera att WiFi-nätverket är aktivt.
Om WiFi-nätverket inte fungerar korrekt, upprepa stegen som anges i avsnitt 3.2.

Grundläggande inställningar

Namnet på luftkonditioneringsenheten

Slå på/stänga av luftkonditioneringsenheten

Ljus i enhetens display – på/av

Timer – ställ in apparaten att slå på eller av automatiskt

Slå på/stänga av luftkonditioneringsenheten

Välj driftläge: kyla / avfuktning / fläkt / värme / auto

Välj temperatur

Fläkthastighet

Meny

 

 

 



Meny

Luft utifrån: Ej tillgängligt för denna modell.

X-Fan: torkar inomhusenhetens växlare, vilket skyddar komponenter från korrosion och att bakterier uppstår.
X-Fan-funktionen är inte tillgänglig i lägena AUTO, FAN eller HEAT.

Hälsa: Ej tillgängligt för denna modell.

Ljus: Slå på eller av inomhusenhetens display.

Spara energi: Ej tillgängligt för denna modell.

Vänster och höger spjälljustering ändrar riktning i sidled.

Justering av luftriktningsspjällen upp och ner.

Sleep: den omgivande temperaturen höjs eller sänks automatiskt för att undvika en överdriven ökning eller
sänkning av temperaturen under nattetid.

8º C uppvärmning: Ej tillgängligt för denna modell.

Timer: Gör det möjligt att programmera enheten att slå på eller av automatiskt vid önskad tid.

ºC/ºF: Växla mellan Fahrenheit och Celsius temperaturskala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det gick inte att lägga till

•  Se till att din apparat har gått in i distributionsnätsläge.

•  Se till att det inmatade Wi-Fi-lösenordet är korrekt.

•  Se till att den smarta enheten är ansluten till den trådlösa routerns 2,4 GHz-nätverk (5 GHz stöds inte).

•  Se till att den trådlösa routern har stängd svart lista och vit lista (mac-adressfiltrering).

•  Försök att ställa in den trådlösa routern på krypteringsmetoden WPA-PSK eller WPA-PSK2 för att konfigurera nätverket.
 WPA3-krypteringsmetoden stöds inte.

Ytterligare information

•  Ewpe Smart APP tillhandahåller en helpdesk genom vilken användare kan kontrollera användarinstruktionerna för 
 programvaran och annan information.

•  Du kan styra en luftkonditionering med så många smartphones du vill samtidigt.

•  Det finns ingen gräns för enheter som kan anslutas till Ewpe smart APP samtidigt.

•  Räckviddsförlängare kan användas för att ansluta WiFi-modulen.

•  Gäst-WiFi-nätverk som konfigurerats av routern kan användas för att ansluta WiFi-modulen.

•  Protokollet som används av WiFi-modulen är UART.

•  Eftersom funktionen kan ändras på grund av förbättringar och kontinuerliga uppgraderingar, är illustrationerna i denna 
 handbok endast för referens, de kan därför skilja från appens faktiska utseende.

•  Eftersom funktionaliteten och programvaran ständigt förbättras kommer du att informeras om de efterföljande 
 uppgraderingarna för din information.
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Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4, 233 51  Svedala
Telefon: 040-80330
www.vaillant.se
info@vaillant.se


