Eurom Smart App manual

1. Download og installation Eurom Smart App
2. Registrering af Eurom Smart App
3. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i den normale
tilstand.
4. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i AP mode
5. WiFi-apparater fra Eurom, nulstilling heraf, aktivering/deaktivering af
WiFi, indstilling af apparater til AP mode.

1. Download og installation Eurom Smart App



Scan nedenstående QR-kode med en smartphone eller søg på "Eurom Smart" i
App Store eller Google Play, og følg download-instruktionerne.

 Euroms Smart App tilføjes til din smartphone.
2. Registrering af Smart App

1. Åbn app'en og vælg “Register”.

2. Læs Privacy Policy og foretag dit valg.

3. Vælg for registrering pr. e-mail.

4. Udfyld din e-mailadresse og vælg “Get
Verification Code”.

5. Du vil nu modtage en Verification Code via e-mail. Indfyld inden for 60 sekunder
Verification code og den adgangskode, du selv har valgt. Vælg efterfølgende "Done"
for at bekræfte registreringen.

6. Registrering gennemført.

3. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i den normale
tilstand.
Sørg for, at den smartphone, som du vil betjene apparatet med, er forbundet til
samme WiFi-modem som apparatet.

1.

2. Vælg “Your Eurom device”.

Vælg “+” eller “Add Device”

3. Kontroller om WiFi-indikatorlampen på dit
Eurom-apparat blinker hurtigt og vælg "Confirm
Wifi indicator rapidly blink".

Læs for yderligere information om hurtigt og langsomt blinkende WiFiindikatorlamper, nulstilling og tænding af WiFi-forbindelsen på din Eurom-enhed
vejledningen til din Eurom-enhed eller besøg vores websted
www.eurom.nl/nl/manuals.

4.

Indtast din WiFi-adgangskode og vælg “Confirm’.

5. Der oprettes forbindelse mellem Eurom
Smart App og Eurom-apparatet.

Lykkes det ikke at oprette forbindelse, skal WiFi-forbindelsen nulstilles på
apparatet, slå apparatet fra, tænd efterfølgende igen og prøv påny.

6. Vælg "Done", så er forbindelsen oprettet. Dit
Eurom-apparat kan nu betjenes med Eurom
Smart Appen.

4. Forbindelse mellem Eurom-apparat og Eurom Smart App i AP mode
1. Indstil apparatet til AP mode (Langsomt blinkende WiFi-lampe på
apparatet). Læs for yderligere information om hurtigt og langsomt blinkende
WiFi-indikatorlampe vejledningen til dit Eurom-apparat eller besøg vores
websted www.eurom.nl/nl/manuals. På dette websted finder du instruktioner om
indstilling af EUROM-apparater til AP mode.

2. Vælg i Eurom Smart App: Add Device.

3. Vælg: Your Eurom Device.

4. Vælg øverst til højre på skærmen: Other Mode.

5. Vælg: AP Mode.

6. Vælg: Confirm WiFi in … tor slowly blink.

7. Indtast WiFI-adgangskoden og vælg: Confirm.

8. Vælg: Reconnect.

9. Vælg, når nedenstående skærm vises: WiFi, gå
ellers til 10.

10. Vælg: Smartlife-XXX.

11. Vælg øverst til venstre på skærmen: Eurom
Smart.

12. Forbindelsen aktiveres.

13. Vælg Done, så er forbindelsen klar til brug.

‘

5. WiFi-apparater fra Eurom, nulstilling heraf, aktivering/deaktivering af
WiFi, indstilling af apparater til AP mode.
Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Eurom E-Convect Wi-Fi
351552, 351569

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende: er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk 5 sekunder på M-knappen.
Nulstilling af WiFi
Tryk 5 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Euromapparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette
en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af
et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk 5 sekunder på knappen TIL/FRA. WiFi-lampen slukkes. Tryk for at
reaktivere WiFi-forbindelsen på TIL-/FRA-knappen i 5 sekunder, så begynder
WiFi-lampen at blinke igen.

Modelnavn:
Varenumre:

-

-

-

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Varmeapparatet skal være tændt og ikke varme op. Så der vises ikke et
varmesymbol på varmeapparatets skærm. (Dette kan du fx gøre ved at indstille
temperaturen lavere end omgivelsestemperaturen med knappen "-"). Tryk 3
sekunder på M-knappen.
Nulstilling af WiFi
Varmeapparatet skal være tændt og ikke varme op. Så der vises ikke et
varmesymbol på varmeapparatets skærm. (Dette kan du fx gøre ved at indstille
temperaturen lavere end omgivelsestemperaturen med knappen "-"). Tryk 3
sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Eurom-apparat fra
en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette en ny
forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af et
modem.
Tænd/sluk for WiFi
Varmeapparatet skal være tændt og ikke varme op. Så der vises ikke et
varmesymbol på varmeapparatets skærm. (Dette kan du fx gøre ved at indstille
temperaturen lavere end omgivelsestemperaturen med knappen "-"). Tryk på
TÆND-/SLUK-knappen i 3 sekunder for at slå wi-fi til og fra. WiFi-symbolet
blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol på
skærmen: WiFi-forbindelen er deaktiveret.

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Eurom Mon Soleil Wi-Fi
361612, 361629, 361636, 361643, 361650,
361667, 361698, 361704, 361711, 361728,
361735, 361742

Eurom Mon Soleil DSP Wi-Fi
361896, 361902, 361919, 361926, 361933, 361940

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk 3 sekunder på M-knappen.
Nulstilling af WiFi
Tryk 3 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Euromapparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette
en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af
et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk på TÆND-/SLUK-knappen i 3 sekunder for at slå wi-fi til og fra. WiFisymbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol
på skærmen: WiFi-forbindelen er deaktiveret.

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på Smart-stikket.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på Smart-stikket. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller
i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk i 10 sekunder på "-"-knappen på Smart-stikket.

Modelnavn:
Varenumre:

-

-

-

Eurom Mon Soleil Ceiling Wi-Fi
361834, 361841, 361858, 361865, 361872, 361889

Eurom Alutherm Wi-Fi (Verre / XS /Baseboard)
360714, 360721, 360745, 360752, 360776, 360783,
360790, 360813, 360820, 360837, 360844, 360851,
360868, 360912, 360929, 360936, 360943, 360950,
360967, 361032, 361049

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk 3 sekunder på M-knappen.
Nulstilling af WiFi
Tryk 3 sekunder på M-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Euromapparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette
en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af
et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk på TÆND-/SLUK-knappen i 3 sekunder for at slå wi-fi til og fra. WiFisymbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret. Intet wi-fisymbol
på skærmen: WiFi-forbindelen er deaktiveret.

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone.
Eller i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk i 3 sekunder på Model-knappen på varmeapparatet for at vælge WiFi-til
eller -fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret.
Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelen er deaktiveret.

Modelnavn:
Varenummer:
-

-

-

-

-

Eurom Sani Wall Heat 2000 Wi-Fi
343007

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller
i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk i 3 sekunder på Model-knappen på varmeapparatet for at vælge WiFi-til
eller -fra. WiFi-symbolet blinker på skærmen: Wi-fiforbindelsen er aktiveret.
Intet wi-fisymbol på skærmen: WiFi-forbindelen er deaktiveret.

Modelnavn:
Varenumre:
-

Eurom Wall Designheat 2000 Wi-Fi
342178, 342185

Eurom Sani 400 Wi-Fi
350067, 350098

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk 5 sekunder på Timer-knappen.
Nulstilling af WiFi
Tryk 5 sekunder på Timer-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Euromapparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette
en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af
et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk 10 sekunder på knappen "-".

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk 3 sekunder på WiFi-knappen.
Nulstilling af WiFi
Tryk 3 sekunder på WiFi-knappen. For fx at afbryde forbindelsen til et Euromapparat fra en eksisterende forbindelse med en bestemt Smartphone og oprette
en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller i forbindelse med udskiftning af
et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk på én gang i 3 sekunder på både WiFi-knappen og Mode-knappen.

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

-

-

Eurom Hot Shot 2000 Wi-Fi
342741, 342748

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 8 sekunder på TIL-/FRA-knappen på varmeapparatet.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 8 sekunder på TIL-/FRA-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller
i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk på én gang i 3 sekunder på både knappen "+" og Drejeknappen.

Modelnavn:
Varenumre:
-

Eurom RAD 2000 Oil free Wi-Fi
363913, 363920

Eurom Hi-Tower 2200 Wi-Fi
342765, 342748

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 3 sekunder på WiFi-knappen på varmeapparatet. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller
i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk på én gang i 3 sekunder på både WiFi-knappen og "-"-knappen.

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 3 sekunder på TIL-/FRA-knappen på luftfugteren.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 3 sekunder på TIL-/FRA-knappen på luftfugteren. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller
i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi
Tryk i 3 sekunder på både TIL-/FRA-knappen og Ventilationsknappen.

Modelnavn:
Varenumre:
-

-

-

Eurom Oasis 303 Wi-Fi
374995

Eurom Dry Best 30/40 Wi-Fi
371086, 371109

Skift mellem hurtigt/langsomt blinkende WiFi-indikatorlys: (Hurtigt
blinkende er den normale tilstand, langsomt blinkende er AP mode)
Tryk i 5 sekunder på WiFi-knappen på luftfugteren.
Nulstilling af WiFi
Tryk i 5 sekunder på WiFi-knappen på luftfugteren. For fx at afbryde
forbindelsen til et Eurom-apparat fra en eksisterende forbindelse med en
bestemt Smartphone og oprette en ny forbindelse til en anden Smartphone. Eller
i forbindelse med udskiftning af et modem.
Tænd/sluk for WiFi:
Denne funktion er ikke tilgængelig på dette apparat.

