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1. WiFi App funktionsvejledning 

Trin 1. Download appen 

Søg efter “Smart Life”-appen på din applikationsbutik og download den, eller scan QR-koden 

nedenfor for at downloade appen. 

 

 

Trin 2. Oprettelse/Log ind 

2.1 Oprettelse 

2.1.1 Hvis du ikke har en app-konto, kan du vælge at oprette en, eller logge ind via en 

autoriseringskode. Oprettelsesprocessen beskrives nedenfor. 

Klik ”register” og klik på “agree” for at fortsætte til oprettelsessiden. 
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2.1.2 Systemet identificerer automatisk det land/den region, du befinder dig i. Du skal dog 

også vælge landet/regionen manuelt, indtaste dit telefonnummer eller din e-mail og klikke på 

“Få verifikationskode”, som vist nedenfor. Indtast godkendelseskoden du modtog, indtast 

adgangskoden og klik på “Færdig” for at fuldføre oprettelsen. 

 

2.2 Log ind 

Hvis du allerede har en app-konto, klik på “Log ind med eksisterende konto” for at fortsætte til 

login-siden. 
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Trin 3. WiFi-forbindelse 

3.1 Drift under standardtilstand 

Åbn controlleren til varmepumpen, tryk på “ ” samtidigt i 3 sekunder, for at 

aktivere “standardtilstand”. Forbind dernæst til WiFi’en. “ ”-ikonet kommer til at blinke 

hurtigt, når man forbinder til WiFi’en. 

3.1.1 Tænd for WiFi-funktionen og forbind til WiFi-hotspottet. WiFi-hotspottet skal kunne 

oprette forbindelse til internettet, som vist nedenfor ved WiFi-hotspottet “pwjsb”. 

 

” + “ 
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3.1.2 Åbn “Smart Life”-appen, log ind på hovedgrænsefladen, klik på “ ” i det øverste 

hjørne til højre eller “Tilføj enhed” på grænsefladen, for at få adgang til valg af enhed. Vælg 

dernæst “Opvarmer” under “Lille husholdningsapparat” for få adgang til grænsefladen for 

tilføjelse af enheder. 

 

3.1.3 Gå til grænsefladen for WiFi-forbindelse, skriv WiFi-adgangskoden (Skal stemme 

overens med WiFi’en, der er forbundet til mobiltelefonen). Klik derefter på “næste” for at gå 

direkte videre til enhedens forbindelsesstatus. 
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3.1.4 Når “enhed fundet”, “enhed oprettet i smart cloud” og “initialisering af enhed” alle er 

gennemførte, er forbindelsen oprettet og der vil stå “tilføjelse gennemført”. Enhedens navn er 

redigerbart i denne grænseflade, hvis man klikker på , redigerer enhedens navn og 

dernæst klikker på “Færdig”. 

 

3.2 Hvis forbindelse til standardtilstand ikke lykkes, prøv AP-tilstand. 

3.2.1 Åbn controlleren til varmepumpen, tryk på “ ” samtidigt i 3 

sekunder for at gå til “Kompatibilitetstilstand” for at forbinde til WiFi’en. “ ”-ikonet vil blinke 

langsomt, når man er i færd med at oprette forbindelse til WiFi’en. 

3.2.2 Tænd for WiFi-funktionen og forbind til WiFi-hotspottet. WiFi-hotspottet skal kunne 

oprette forbindelse til internettet, som vist nedenfor ved WiFi-hotspottet “pwjsb”. 

” + “ ” + “ 
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3.2.3 Åbn “Smart Life”-appen, log ind på hovedgrænsefladen, klik på “ ” i det øverste 

hjørne til højre eller “Tilføj enhed” på grænsefladen, for at få adgang til valg af enhed. Vælg 

dernæst “Opvarmer” under “Lille husholdningsapparat” for få adgang til grænsefladen for 

tilføjelse af enheder. 

 
3.2.4 Efter du har fået adgang til grænsefladen for tilføjelse af enheder, klik på “Distribuering 

af kompatibilitetsnetværk” i det øverste højre hjørne. Efter du har fået adgang til 

grænsefladen for tilføjelse af enheder under distribueringen af kompatibilitetsnetværk, 
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bekræft at distribueringen for det compatible netværk er valgt ( -ikonet blinker). Klik 

derefter få “Bekræft at ikonet blinker langsomt”. 

 

3.2.5 Grænsefladen for WiFi-forbindelse kommer frem, indtast WiFi-adgangskode (skal være 

den samme som WiFi-netværker, der er forbundet til mobilen). Klik på “Næste”, hvorefter 

“Forbind din mobiltelefon til enhedens hotspot” vises, klik dernæst på “Go to connect”. 

 



- 10 - 

3.2.6 Gå til grænsefladen for WiFi-forbindelse, find og opret forbindelse til det valgte WiFi-

hotspot, fx som billede 1 “Smartlife_E4A1”, opret forbindelse og appen vil automatisk gå til 

tilstanden for enhedstilslutning. 

 

N.B.: Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, gå tilbage til den kompatible 

netværkskonfigureringstilstand (kompatibilitetstilstand) manuelt og opret forbindelse igen ved 

at følge de ovenstående trin. 

 

Trin 4. Introduktion til anvendelse af app 

4.1 Efter dette er enheden klar til at gå til driftssiden (enhedens navn kan redigeres). 

4.2 Klik på “Varmepumpe til pool” i SmartLife-appen for at starte grænsefladen for drift. 

4.3 Redigering af enhedens navn. 

Klik på “ ” i det følgende billede for at redigere enhedens navn. 
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4.4 Enhedsdeling 

4.4.1 Del forbundne enhed. Deleren opererer i følgende rækkefølge. 

4.4.2 Efter delingen lykkes, vil listen vise den delte person. 

 

Gå ind på den delte persons konto og klik på “Færdig”. Den delte succesliste viser den 

tilføjede, delte persons konto. 
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Det modtagede, delte enhed vises. Klik for at styre kontrolenheden. 

4.5 Indstilling af tilstand 

Klik på grænsefladen for valg af tilstand på hovedgrænsefladen, og det vil vises som 

nedenfor. Nu skal man bare klikke på den tilstand, man ønsker. 

 

4.6 Indstilling af timer 

Klik på “indstillinger”, når du er ved hovedgrænsefladen, for at gå til indstilling af timer. Klik for 

at tilføje en timer 
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Nu du er inde i indstillinger for timer, stryg timer/minutter op og ned for at indstille timerens 

tid. Indstil den gentagende uge via tænd/sluk, tryk på det øverste hjørne til højre for at 

gemme, som vist nedenfor. 

 

 

 

Vælg tilgængelige 

gentagelsestidspunkter 
 

 

Tilgængelig 

indstilling af 

timer, tænd/sluk 
 

 

 

 


