TILLYKKE MED
DIN NYE
LUFT/LUFT
VARMEPUMPE
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Tænd eller sluk din varmepumpe

Tryk på denne, for at vælge en af de 5 forskellige funktioner
AUTO MODE: Varmepumpen varmer eller køler automatisk til den valgte
temperatur
Køling
Affugt
Ventilation
Opvarmning

Denne knap styrer ventilationskraften. Der kan vælges mellem flere
forskellige stytker eller auto ventilation.
Er den mest anvendte funktion

Tryk på denne knap, så varmer eller køler varmepumpen hurtigere til
den ønskede temperatur. TURBO funktionen slår fra, når der ændres
på temperaturen
Tryk på disse knapper, for at få lamellerne til at blæse vandret eller
lodret.

Med disse knapper styrer du temperaturen.

Tænd eller sluk lyset i varmepumpen
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Med TIMER ON/OFF funktionen kan du styre, hvornår varmepumpen
skal tænde eller slukke
Indstilling af tid

Healty ECO funktion
Tryk på denne knap, for at aktivere stillefunktionen. OBS funktionen
kan ikke benyttes ved affugtning eller i FAN funktionen
Der er 3 forskellige SLEEP funktioner
Med tryk på denne knap, opvarmer varmepumpen til den ønskede
temperatur, der hvor fjernbetjeningen er. Fjernbetjeningen fungerer
som en rumføler
Trykker du på TEMP knappen vises indstillingerne for temperaturen
Den aktuelle indstillede temperatur
Den aktuelle rum temperatur
Den aktuelle udendørs temperatur

Holdes disse knapper nede på samme tid, i varme MODE, starter 8°
funktionen. Dette betyder at varmepumpen holder minimum 8° i
rummet. Dette er anvendeligt i sommerhuse eller kolonihaver. Det
anbefales dog at varmepumpen står på 16°, når huset ikke benyttes

Holdes disse knapper nede på samme tid, i varme MODE, slår du lås
til eller fra
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FJERNBETJENING PÅ MOBILEN

For at kunne bruge din mobil som fjernbetjening, skal du downloade
"Ewpe Smart" i Google Play eller App Store.
Du kan også scanne QR koden for download.

Når "Ewpe Smart" er installeret, skal du oprette en konto og tilføje en
enhed (din telefon) som fjernbetjening til styring af smart-apparater i
hjemmet.
For at forbinde dem skal din Vitoclima være slukket. Hold disse
knapper nede på samme tid og afvent et bip
Herefter skal du trykke på 'I have confirmed the above operation' og
afvente i 2 min.
Efter de 2 min. skal du vælge netværk (både din Vitoclima og din
telefon skal være på dette netværk).
Tryk på 'next' og vent i 2 min. Opsætningen afsluttes ved at trykke på
knappen 'done'

