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Kære kunde, 

 

Da du har valgt at investere i et blødgøringsanlæg fra Jysk Vandteknik ApS med Wi-Fi, 

er det vigtigt, at vi får opsat dette korrekt. 

Såfremt din VVS installatør ikke har opsat anlægget på Wi-Fi, kan dette gøres som i 

nedenstående. 

 

Send en mail til Jysk Vandteknik ApS for at få oprettet en bruger i den danske 

database: 

Send en mail til: wifi@jvt.dk med følgende: 

o E-mail, som anlægget skal opkobles på. 

o Dit navn. 

o Din adresse. 

o Navnet på det VVS firma, der monterede anlægget. 

o Jysk Vandteknik sender herefter en mail retur, når din bruger er oprettet. 

Her vil du også modtage din kode, som du kan logge ind med. 

Denne kode kan ændres efterfølgende. 

 

 

På de næste sider er beskrevet, hvorledes anlægget kobles på Wi-Fi. 

 

Det er vigtigt, at blødgøringsanlægget aldrig løber tør for salt. 

Kontroller derfor, om anlægget trænger til påfyldning. 

 

Mvh. 

Jysk Vandteknik ApS 

mailto:wifi@jvt.dk
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Step 1. 

Jysk Vandteknik 

 Jysk Vandteknik opretter en bruger til dig, se på forrige side hvordan. 

 På Jysk Vandtekniks Facebook side er der en video, der viser, hvordan 

nedenstående udføres, se evt. denne, inden du går videre. 

 

Step 2. 

På anlægget 

 Tryk på den midterste knap (valgtasten, denne er grøn) for at aktivere 

anlægget, og main menu kommer frem. 

 Ved hjælp af piltasterne find og vælg advanced settings. 

 Ved hjælp af piltasterne find og vælg wireless setup. 

 Vælg browser  tryk 2 gange på denne, så skærmen skifter til see 

connection, og fem små firkanter blinker i bunden af displayet. 

 Anlægget sender nu signal ud, der skal findes med telefonen, signalet 

hedder H2O-**********  

 

Step 3. 

I app’en 

 Download app’en Ecowater Systems Wi-Fi Manager. 

 Log på med de brugeroplysninger, du har modtaget fra Jysk Vandteknik. 

 Vælg add device. 

 ANDROID  Vælg H2O-********** netværket med det samme og skip 

iPhone linjen. 

 IPHONE  Tryk på linket settings, og skærmbilledet skifter til 

telefonindstillinger. Tryk på ”indstillinger” i øverste venstre hjørne og vælg 

herefter ”Wi-Fi indstillinger”. 

 Vælg H2O-********** netværket. Du bliver muligvis spurgt, om du vil 

fortsætte i Ecowater app, dette er OK, derefter skifter skærmbilledet til 

app’en hvor den vil liste de netværk, den kan finde.  

 Vælg dit eget hjemmenetværk og log på med koden til dette netværk. 

Step 4. 

På anlægget 

 Anlægget kommer nu frem med en 6-cifret keykode på displayet. 

 

 

Step 5. 

I app’en 

 Indtast den 6-cifrede keykode fra anlægget og tryk next. 

 Anlægget er nu koblet på Wi-Fi, og alarmer og indstillinger kan indtastes 

herefter, se næste side. 
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Step 6. 

Udfyld i app’en 

 Nickname              Benyt din adresse 

 System units              Metric 

 Hardness units              Antal hårdheder i PPM 

                                                      (1 dH (hårdhed) = 18 PPM) 

 Water hardness              Træk curseren op på det korrekte antal 

                                                      (målt dH x 18 = ppm) 

 Iron level              0,1 

 Salt type              NaCl 

 Date format              DD:MM:YY 

 Time Format                           24 Hour 

 Recharge time              2:00 am 

 Tryk next og udfyld næste side: 

 E-mail              Din egen 

 Telefonnummer              Dit eget 

 Salt alarm warning              ON, Text 

 Low salt trip level              evt. 7 dage, Text 

 Flow monitor                          ON, Text, vælg her 35 og 0.4  

Dette er svagt vist i skærmbilledet, men skal skrives igen for at få det 

registreret. Husk at det er et punktum og IKKE et komma (0.4) 

 Excessive water use              ON, Text 

 Service                                    ON, Text 

 Ret feltet RO Service til Service Reminder og flyt curseren til 13 måneder. 

 Lost connection                     ON, Text 

 Tryk next, og du er færdig 

 


