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Pikaopas • WiFi climaVAIR premium



WiFi-toiminto

WiFi-moduuli on integroitu climaVAIR Premium (VAIH1) -sisäyksikköön. Se sijaitsee etukannen alla, keskivasemmalla
puolella. Päästäksesi käsiksi moduuliin, on etukansi irroitettava. Lisätiedot löytyvät Huolto-osiosta. Sama 
WiFI-moduuli on saatavana lisävarusteena climaVAIR plus -yksikköön (VAI8).

climaVAIR Premium

1. Sisäyksikkö
2. Langaton reititin
3. Pilvipalvelu
4. Ohjaa laitetta älylaitteella

 

 

  



Sovelluksen asentaminen 
Lataa Ewpe Smart APP: Skannaa QR-koodi, joka on saatavilla sisäyksikön pakkauksen sisällä olevista käyttöohjeissa, tai hae “Ewpe 
Smart” sovelluskaupasta ladataksesi sovelluksen käyttäjän puhelimeen tai tablettiin.

Asenna sovellus ohjeiden mukaan. Kun sovellus on asennettu oikein, seuraava kuvake ilmestyy älypuhelimesi kotiruudulle.

Vähimmäisvaatimukset 

•  WiFi-reititin, 2,4G-taajuusalue, joka tukee 802.11b/g/n-tilaa ja kattaa laitteen (laitteiden) sijainnin (asennus ja määritys eivät 
 tue 5 GHz Wi-Fiä, mutta sitä voidaan käyttää APP-ohjaukseen onnistuneen määrityksen jälkeen).

•  Pilvipohjaista etäkäyttöä varten WiFi-reititin/modeemi aktiivisella Internet-yhteydellä.

•  Älypuhelin / tabletti (Android 4.4+ / Apple iOS 7.0+), johon on asennettu Ewpe Smart App.

Rekisteröi ilmastointilaite Ewpe Smart -sovelluksessa 

Kirjautuminen
Kirjautuessasi sisään ensimmäistä kertaa, käyttäjän tulee luoda uusi käyttäjätili. 
Jos tili on jo olemassa, ohita rekisteröitymisvaihe ja kirjaudu sisään syöttämällä sähköpostiosoite ja salasana  
“Kirjaudu sisään” -sivulla. 
Jos salasana on unohtunut, voidaan se nollata ja asettaa uusi salasana.

 
 
 

Sovelluksen latauslinkki

Käyttöjärjestelmät

iOS-järjestelmä
Tuki iOS 7.0
ja uudemmille 
versioille

Android-järjestelmä
Tuki Android 4.4
ja uudemmille  
versioille



Rekisteröidy – luo uusi tili

• Täytä sähköpostiosoite 

• Täytä käyttäjätunnus 

• Valitse salasana  

• Vahvista salasana

• Valitse Alue – Eurooppa

• Paina Rekisteröidy-painiketta

• Täytä käyttäjätunnus ja  
 sähköpostiosoite

• Täytä salasana

• Valitse Alue  - Eurooppa

• Paina Kirjaudu sisään -painiketta 

Kotisivu (kotini) 
Sisäänkirjautumisen jälkeen näkyviin tulee virtuaalinen ilmastointilaite. Tämä virtuaalinen laite katoaa, kun vähintään yksi laite on 
yhdistetty sovellukseen.

Kirjaudu



Lisää ilmastointilaite sovellukseen

Paina + -painiketta näytön oikeassa 
alareunassa

Paina AC-painiketta Valitse nollaustyökalu

Tässä vaiheessa ilmastointilaite on nollattava.

Ilmastointilaitteen nollaus

•  Sammuta ilmastointilaite.

•  Paina MODE- ja WIFI-painikkeita samanaikaisesti noin 10 sekunnin ajan, kunnes 
 kuulet yhden äänimerkin. Voit lopettaa painikkeiden painamisen, kun nollaus 
 on onnistunut.

•  Varmista, että WiFi-symboli näkyy kaukosäätimen näytössä.

•  Voit ottaa WiFi-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla 
 WIFI-painiketta.



Varmista, että ilmastointilaitteen 
langaton verkko on päällä ja se 
näkyy mobiililaitteen WiFi- 
verkoissa.

Palaa Ewpe Smart -sovellukseen. 
Varmista, että alareunassa 
näkyy “Manuaalinen konfiguro-
inti” teksti.

Paina “Olen vahvistanut yllä 
olevan toiminnon” ja odota,  
että lataus on valmis.

A / c-numero (esim. c63ba9a9) on laitteen WiFi-moduulin Mac-osoitteen 8 viimeistä numeroa, ja se on yksilöllinen 
jokaiselle laitteelle.

 

 



Paina Seuraava-painiketta. Vahvista kodin WiFi-verkko. 
Syötä kodin WiFi-verkon  
salasana ja paina Seuraava.

Ohjeet ilmastointilaitteen 
WiFi-verkkoon yhdistämiseksi 
näkyvät näytöllä. Paina Seuraava.

Valitse ilmastointilaitteen 
WiFi-verkko.

Syötä Ewpe Smart -sovellukses-
sa ilmoitettu salasana  
(esim12345678).

WiFi on nyt yhdistetty. Palaa 
takaisin Ewpe Smart -sovelluk-
seen.



Jos haluat määrittää lisäyksiköitä, yhdistä WiFi-moduuli sisäyksikköön ja noudata uudelleen tässä osiossa annettuja 
ohjeita.

Odota, että sovellus löytää 
ilmastointilaitteen.

WiFi on yhdistetty sovellukseen. Nyt voit hallinnoida ilmastointia 
etänä.

Paina valikkosivulla ilmastointi-
laitteen nimeä.

Seuraavalla sivulla laitteen 
nykyinen nimi näkyy kohdassa 
Laitteen nimi. Paina kyseistä 
kenttää. 

Täytä uusi nimi ja paina Tall-
enna.

 

Living room 

Ilmastointilaitteen nimen muuttaminen



Hallinnoi ilmastointiasi “Ewpe Smart” -sovelluksella

Jos WiFi-verkko ei toimi asianmukaisesti, toista osion 3.2 vaiheet.

Perustoiminnot

Ilmastointilaitteen nimi

Kytke ilmastointilaite päälle/pois päältä

Ilmastoinnin näyttötila – päällä/pois päältä

Ajastin – aseta laite kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti.

Kytke ilmastointilaite päälle/pois päältä

Valitse käyttötoiminto: jäähdytys / kuivaus / tuuletin / lämmitys / automaatio

Aseta lämpötila

Tuulettimen nopeus

Valikko

 

 

 



Valikko

Ulkoilma: Ei saatavilla tässä mallissa.

X-Fan-toiminto ei ole käytettävissä AUTO- (automaatio), FAN- (tuuletin) tai HEAT- (lämmitys) tilassa.

Terveys: Ei saatavilla tässä mallissa.

Valo: Kytke sisäyksikön näyttö päälle tai pois päältä.

Energian säästö: Ei saatavilla tässä mallissa.

Vasemmalle ja oikealle säädettävä säleikkö mahdollistaa ilmavirran suunnan säätämisen.

Ylös- ja alaspäin säädettävä säleikkö mahdollistaa ilmavirran suunnan säätämisen.

Lepotila: ympäristön lämpötilaa nostetaan tai lasketaan automaattisesti, jotta vältetään lämpötilan liiallinen nousu tai 
lasku yöaikaan.

8º C lämmitys: Ei saatavilla tähän malliin.

Ajastin: Mahdollistaa laitteen ohjelmoinnin kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä haluttuun aikaan.

ºC/ºF: Vaihda lämpötila-asteikkoa Fahrenheit- ja Celsius-asteikoiden välillä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laitteen lisäämisen epäonnistuminen

•  Varmista, että laite on jakeluverkkotilassa.

•  Varmista, että syötetty Wi-Fi-salasana on oikein.

•  Varmista, että mobiililaite on yhdistetty langattoman reitittimen 2,4 GHz:n verkkoon (ei 5 GHz tukea).

• Varmista, että langattomassa reitittimessä on suljettu musta lista ja sallittu luettelo (Mac-osoitteen suodatus).

•  Verkon määrittämiseksi, yritä määrittää langaton reititin WPA-PSK- tai WPA-PSK2-salausmenetelmään.

Lisätietoja

•  Ewpe Smart -sovellus tarjoaa help desk-toiminnon, jonka kautta käyttäjät voivat tarkistaa ohjelmiston käyttöohjeet 
 ja muut tiedot.

•  Voit ohjata ilmastointilaitetta samanaikaisesti niin monella älypuhelimella kuin haluat.

•  Ewpe Smart -sovellukseen samanaikaisesti yhdistettävien yksiköiden määrää ei ole rajoitettu.

•  Kantaman laajennukseen soveltuvaa tukiasemaa voidaan käyttää WiFi-moduulin yhdistämiseen.

•  Reitittimen määrittämää vieras-WiFi-verkkoa voidaan käyttää WiFi-moduulin yhdistämiseen.

•  WiFi-moduuli käyttää UART-protokollaa.

• Toiminnot voivat muuttua parannusten ja jatkuvien päivitysten vuoksi, minkä vuoksi tämän oppaan kuvat ovat viitteellisiä, 

 joten viimekädessä luota todelliseen käyttöympäristöön.

•  Koska toiminnallisuus ja ohjelmisto kehittyvät jatkuvasti, tiedotamme myöhemmistä päivityksistä.
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Vaillant A/S
www.vaillant.fi 


