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Strukturen består af 3 makro-systemer:

1. Wi-Fi MODUL: hardwareenhed, der samarbejder med bundkortet og som   
 kommunikerer via Wi-Fi routeren�
2. SERVER I SKYEN: webserverinfrastruktur, der muliggør datalagring og fungerer  
 som et krydspunkt til fjernkommunikation�
3. APP: mobilapplikation, som er gratis tilgængelig i Google Play Butik og App Store,  
 som giver dig mulighed for at kommunikere med pilleovnen�

Wi-Fi
Lokal Netværk

4G - ADSL 
Ekstern 
Netværk

Forbundet med 
bundkortet

Router

Server i skyen

SYSTEMSTRUKTUR
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LOKAL- OG FJERNFORBINDELSE

Lokal forbindelse
Forbindelsen mellem Wi-Fi modulet og App via det lokale Wi-Fi netværk, dog kun hvis 
begge er forbundet til det samme Wi-Fi netværk�

forsinkelse 0 ms

Fjernforbindelse
der er tale om fjernforbindelse, når der ikke længere er forbindelse til det lokale 
netværk� I dette tilfælde bruger appen din dataforbindelse via din mobiltelefon og 
kommunikerer med serveren på denne måde� Fjernforbindelsestiderne kan variere 
afhængigt af datanetværkstrafik, netværksforbindelsesforhold og trafik til serveren. 
I værste fald kan forbindelsestiderne være op til 5 minutter forsinkede�

Fjernforbindelsen kan kun bruges, hvis du tidligere har registreret dig på 
serveren i skyen!

forsinkelse 
0 ms

12

3 4

forsinkelse 
2 min

forsinkelse 
1 min

forsinkelse 
0 ms
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 MEKANISKE SPECIFIKATIONER

Com porte
RS232
RS485

Strømforsyning 5V

Kabinet Kabinet i ABS

Arbejdstemperatur -20°  +60°

Fastgørelse Selvskærende 5 mm skruer

7
0

 m
m

70 mm

64 mm

2
0

 m
m

Funktionen af enheden er kun garanteret med de medfølgende kabler.
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KNAPPER OG LED

(a) Strøm/Fejl

(d) HW reset knap

(e) Konfigurationsknap

(b) COM forbindelse

(c) Wi-Fi kommunikation
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INSTALLATION

1. Forbind Wi-Fi modulet med strømforsyningen: lEd (a) skal være tændt og må   
 ikke blinke�
2. Forbind Wi-Fi modulet til pilleovnen med det medfølgende kabel: lEd (b) skal  
 være tændt og ikke blinke� I tilfælde af at det blinker, kan der være problemer med  
 kommunikationen til pilleovnen� Sørg for at pilleovnen er tilsluttet til stikkontakten,  
 og at kontakten er tændt�
3. Wi-Fi kommunikation: lEd (c) skal være tændt for at bekræfte forbindelsen   
 mellem App og serveren�
4. Hardware reset knap (d): Tryk på denne knap i tilfælde af vedvarende fejl og prøv  
 opsætningen forfra�

Hvis enheden er offline under normal drift, skal du trykke på konfigurationsknappen i 3 
sekunder. Under konfiguration og drift kan LED'erne skifte fra fast til blinkende lys.

Strøm
blinkende fejl

tændt oK

COM
blinkende ingen forbindelse til pilleovnen

tændt forbindelse oK

Wi-Fi
blinkende Wi-Fi er ikke konfigureret

tændt Wi-Fi forbundet

Strøm/Wi-Fi blinkende konfiguration igangværende
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NYT MODUL - Wi-Fi KONFIGURATION

Ny HETA-modulkonfiguration
det anbefales, at forbinder din smartphone til dit lokale Wi-Fi-netværk inden du 
starter opsætningen�

Når du starter applikationen, kan du vælge sprog. Fremgangsmåden til konfiguration 
af hETA-modulenheden forklares nedenfor:

1�  opret en konto med en gyldig e-mail adresse og 
 adgangskode efter eget valg ved at udfylde alle felter�

2�  Vælg mellem "FInd dEVICE" og "hETAclimate"�

     hETAclimate eller hETAclimate lite: 
     vælg "TIlFØJ hETAclimate" og følg vejledningen�
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NYT MODUL - Wi-Fi KONFIGURATION

3� 
hETAclimate opretter et midlertidigt Wi-Fi, som du skal oprette forbindelse til
din smartphone� For at forbinde din smartphone til Wi-Fi skal du gå til Wi-Fi -> 
Indstillinger på din smartphone, hvor Wi-Fi-listen vises, og du skal vælge "4hEAT 
WI-FI"� hvis din smartphone beder om at forblive under dette Wi-Fi-netværk, skal du 
acceptere det, ellers kan konfigurationen ikke udføres. På denne måde forbindes 
hETAclimate til appen og den tilknyttede konto� 

Sådan aktiveres "hETA WI-FI" med de forskellige moduler:

• HETAclimate: Tryk på knap (e), de blå (c) og røde (d) lEd'er begynder at blinke     
   skiftevis

• HETA Lite: tryk på knappen (b), og den blå (a) lEd begynder at blinke

 4� 
 Skriv et navn til enheden, og indtast en PIn-kode efter eget valg� 
 hver hETAclimate-enhed har sit eget navn og sin adgangskode�

5� 
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NYT MODUL - Wi-Fi KONFIGURATION

når appen og hETAclimate er tilsluttet, bliver du bedt om på dette trin at vælge det 
hjem Wi-Fi, som hETAclimate-enheden skal oprette forbindelse til�

6� 
Sørg for, at smartphonen opretter forbindelse til hjemmets Wi-Fi, og at lysdioderne er 
rettet og fortsætter i opsætningstrinnet�
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NYT MODUL - Wi-Fi KONFIGURATION

Hvis konfigurationsproceduren mislykkedes, kan du omkonfigurere HETAclimate ved 
at trykke og holde knappen nede i 10 sekunder� (Kun hvis alle tre grønne lysdioder 
ikke blinker) og derefter trykke på knappen (b) i 10 sekunder�

Billeder og beskrivelser kan variere afhængigt af den enhed, du konfigurerer. 

når installationen af hETAclimate-enheden er afsluttet, anbefales det at lukke appen 
og genstarte den�

luk appen mellem åbne vinduer i baggrunden�  På Apple-enheder.
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OPRET FORBINDELSE TIL ET Wi-Fi KONFIGURERET MODUL

du kan også oprette forbindelse eksternt (ved hjælp af din smartphones datafor-
bindelse) ved at indtaste loginoplysningerne for den allerede konfigurerede 
hETAclimate-enhed�

Forbundet til det samme WI-FI-netværk� Tilsluttet eksternt�

Når en enhed tilføjes eller findes, viser startsiden, listen over tilsluttede enheder og 
hovedtemperatur og status for hver�

Tilknyttede HETAclimate-enheder vises på startskærmen med deres identifikations-
navn�

det rapporteres:

driftstilstand FRA

driftstilstand BLOK

driftstilstand TIL

Ikke tilsluttet eller ikke tilgængelig enhed�
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• Dobbeltklik på Hjem-knappen i HETA-appen for at lukke den.

På Android-enheder
• Tryk på den nederste højre knap for enheder med virtuelle nøgler eller den nederste  
   venstre knap for enheder med faste nøgler
• Stryg til venstre på forhåndsvisning af HETA-appen for at lukke den.
 

    Proceduren kan variere fra smartphone til smartphone.

Forbindelse til et allerede konfigureret HETAclimate
I afsnittet "FInd EnhEd" kan du oprette forbindelse til hETAclimate ved at 
indtaste PIn-koden, kun hvis hETAclimate er tilsluttet den samme Wi-Fi som 
din smartphone�

OPRET FORBINDELSE TIL ET Wi-Fi KONFIGURERET MODUL
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STARTSKÆRM

Startskærmen giver en oversigt over moduler tilkoblet App'en�

de tilknyttede enheder vises på startskærmen ved deres Id navn� 
Status på enheden vises på følgende måde:

 driftstatus SlUKKET

 driftstatus BloKERET

 driftstatus TÆndT

 Enheden har ikke forbindelse

 opdatering påkrævet

Adgang til indstillinger
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STARTSKÆRM

Tryk på dette ikon for at tilføje yderligere et Wi-Fi modul�

I denne menu vises enhedens oplysninger, der er knyttet til din app, 
herunder Id og PIn�

• Konto styring: menuen giver dig mulighed for at 
oprette en ny konto eller logge ind/ud�

• Gendan App: menuen giver dig mulighed for at 
gendanne app med fabriksindstillinger�

• Genaktiver vejledning: menuen giver dig 
mulighed for at genaktivere vejledingen til 
førstegangs brug af App'en�

• Notifikationsstyring: menuen giver dig mulighed 
for at aktivere notifikationer vedr. pilleovnen.

• Skift sprog: menuen giver dig mulighed for at 
skifte menusproget�

• App info: menuen giver dig mulighed for at se 
oplysninger om versionen af den installerede App 
på din smartphone� 

• Download instruktioner: menuen giver dig 
mulighed for at downloade brugervejledning 
til App'en� Tryk på gem ikonet for at gemme 
manualen på din smartphone�

• Hjælpecenter: åbner link til hjemmeside med 
hjælp og informationer�
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STARTSKÆRM

denne menu giver dig mulighed for at oprette forbindelse til følgende 
"smart termostater" installeret i dit hjem ved at indtaste brugeroplysninger 
for registrerede konti under konfiguration af det samme.
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ENHEDSINDSTILLING

Adgang til indstillingsmenuen på den valgte enhed�

• Enhedsnavn: bruges til at ændre navnet på den aktuelle 
enhed�

• Ikon: skift enhedens displayikon på startskærm�

• Fjernsupport aktiveret: du kan aktivere muligheden 
  for at modtage teknisk support�

• Widget: giver dig mulighed for at vælge de widgets, 
  der vises på hovedskærmen�

• Indstillingsmenu: giver dig mulighed for at tilpasse visningen 
af menufunktioner� nogle funktioner er muligvis 

   ikke tilgængelige pga. konfigurationen af pilleovnen.
• Instillingsinfo: giver dig mulighed for at tilpasse visningen af 

systemværdier i infomenuen� 

• Fjern enhed: giver dig mulighed for at slette en enhed i App'en�

• Info: teknisk information vedrørende produktkoden i 
bundkortet og firmwareversionen i modulet.

• Wi-Fi Info: information omkring det netværk som Wi-Fi 
modulet er tilkoblet�
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ENHEDSSTYRING

Driftsstatus:
viser tilstanden på 
pilleovnen og hvilken 
funktion der er aktiv, 
samt evt� fejlmeddelelse�

 Rød = OFF: tryk for at 
tænde pilleovnen�

 Grøn = ON: tryk for at 
slukke pilleovnen�

Synkronisering: 
 den blinkende lEd 

angiver, at App og Wi-Fi 
modulet kommunikerer�

Aktuel rumtemperatur

Ønsket rumtemperatur:
Ved at trykke på  i 
2 sekunder, aktiverer 
du muligheden for at 
justere på den ønskede 
rumtemperatur�
Brug  og  knapperne 
eller slide igennem 
farvebåndet, for at justere 
den ønskede temperatur�

Widget:
viser oplysninger relateret til pilleovnen� 
du kan selv bestemme, hvilken widget

der skal vises via menuen �



20

C
lim

a
te

      DK

TIMER OG 24H FUNKTION

Ved at gå ind i Timer menuen kan du vælge og indstille i to forskellige tilstande�

Tryk på  for at ændre på den valgte tilstand og dens funktion�

når du går ind i TIMER-funktionen, kan du indstille 3 forskellige tidsrum�

du kan yderligere vælge imellem tre typer af programmeringer:
• Ugentlig: Indstilling af alle dage med de samme 3 tidsrum�
• daglig: Indstilling af hver enkelt dag
• Weekend: Indstilling af weekend (lørdag og søndag) eller 

hverdage (mandag til fredag)�

24h funktion 
OFF

TIMER funktion 
ON

TIMER

hver gang en indstilling/ændring er lavet, så tryk på Gem 
knappen�
For at nulstille et tidsrum, slide tidsrummet mod venstre og 
tryk på affaldsspanden�
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TIMER OG 24H FUNKTION

24H funktionen er en guidet procedure til at styre boligopvarmning ved
indstilling af tider og temperaturer, der svarer til daglige behov�
Guiden stiller et par enkle spørgsmål om din daglige rutine, hvorigennem
24H kommer med et forslag til den ugentlige tidsplan�

det er muligt at vælge en temperatur på hver af de tre tilgængelige funktioner�

Vælg eller opret et 
varmeprogram

Indstillingsknapper

Justerbare daglige 
tidsrum

24H giver dig mulighed for at styre tidsrum selv fra startskærmen:
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TIMER OG 24H FUNKTION

1. 24H programstyring: Rullemenuen øverst på siden viser de programmer, 
 der er indstillet af dig� Vælg taleboblen for at aktivere program�    

 Tryk på  symbolet for at ændre i programmet�

2. Tilføj tidsrum: ved at trykke på  kan du opdele et tidsrum som vist nedenfor: 

ved at trykke på  
knappen, kan du dele et 
tidsrum op i to, og indstille 
dem som ønsket�
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TIMER OG 24H FUNKTION

3.   Slet et tidsrum: tryk på  knappen for at slette et tidsrum, som vist nedenfor:

Tryk på  knappen, 
for at slette det 
ønskede tidsrum�

4.   Opdater ændringer: Via knappen  bliver 24H synkroniseret med enheden� 
       husk at trykke på knappen hver gang en ændring er foretaget�
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5.  Kopier et tidsrum: ved at trykke på  kan du kopiere  
 de instillede tidsrum fra en dag til en eller flere andre
 dage� husk at bekræfte de foretagede ændringer med  
 bekræft nederst på siden�

6.  Ændring af et tidsrum: tryk på et tidsrum, for at få  
 adgang til at foretage ændringer på det pågældende  
 tidsrum� husk at bekræfte ændringerne�

TIMER OG 24H FUNKTION
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denne menu viser graferne over de værdier, der er logget på serveren af 
Wi-Fi Modulet� To typer visninger er tilgængelige:

1. Daglig: de viste værdier er repræsenteret under den daglige drift af pilleovnen� 
 du kan se graferne over to tidsrammer; 00:00/12:00 eller 12:00/00:00�   
 du kan også vælge at vise pilleovnens driftsstatus (Fra / normal / Blok osv�)   
 de registrerede data gemmes i en uge�

2.  Periodisk: dette er en grafisk gengivelse af pilleovnens driftstid baseret på  
 en uge� de registrerede data gemmes i et år�

GRAFISK OVERSIGT
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denne side viser den information, der er registreret af bundkortet�
de informationer, der skal vises, kan vælges via indstillingsmenuen�

INFORMATIONSSIDE

Ved at bruge knappen  er det muligt at sende 
en serviceanmodning til HETA support via e-mail.
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På menusiden kan du få adgang til:

• Effektstyring: i denne menu er det muligt at ændre effekten på pilleovnen�

• Termostatstyring: giver dig mulighed for at vælge primær termostat�

• Liste med de sidste fejl: her kan du se en liste over de sidst registrerede "fejl"�

MENU
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Heta A/S

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig

Phone: +45 9663 0600
E-mail: heta@heta.dk

www.heta.dk
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