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Vi är glada över att du har valt våra Ensy®-produkter för ditt ventilationssystem. 
Vi hoppas att du njuter av komforten, kvaliteten och tillgängligheten i vårt sortiment.
Tack!

Sincerely Ensy®  team. 

INTRODUKTION

Ensy®-appen och Wi-Fi-modulen möjliggör tillsammans användare att 
fjärrkontrollera sina ventilationsaggregat och ställa in temperatur, fläktars 
hastighet eller forcerat läge på enheten. Läs av temperaturen som finns på 
enhetens front. Tillsammans med detta kommer vi att använda data från enheten 
för att förbättra våra produkter och tjänster.
Ensy®-app finns tillgänglig för nedladdning för iPhone och iPad i Apple App 
Store och för Android-enheter på Google Play.

LÅDANS INNEHÅLL
Lådan innehåller:

1. Wi-Fi-modul - 1ST 
2. Användarmanual och installationsguide - 1ST
3. Etikett med information   - 1ST 

Ingen del av denna manual, inklusive de produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, 
överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på 
något sätt, utom
dokumentation som lagras av köparen för säkerhetskopiering utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Ensy® (“Ensy 
AS / SC Ensyro SRL”). Produktgaranti eller service förlängs inte om: (1) produkten repareras,
modifierad eller förändrad, såvida inte en sådan reparation, ändring av ändring är godkänd skriftligen av Ensy®; 
eller (2) produktens serienummer är oläsligt eller saknas.
ENSY® tillhandahåller denna handbok ”SOM ÄR” UTAN GARANTI FÖR NÅGON SIN, ELLER UTTRYCKT 
ELLER IMPLICERAD, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE IMPLICERADE GARANTIER ELLER 
VILLKOR FÖR SÄKERHET ELLER FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE. INGEN HÄNDELSER SKALL ENSY®, 
DETS DIREKTORER, OFFENTLIGARE, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARA FÖR ALLA INDIREKTA, 
SPECIALA, HÄLLANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR (INKLUDERA SKADOR FÖR Förlust av lönsamhet, förlust 
av affärsverksamhet, förlust av ANVÄNDNING ELLER UPPGIFTER AV INTERNATIONER LIKEN), ÄNNEN OM 
ENSY® HAR FRÅNGÅTT MÖJLIGHETEN FÖR SÅLIGA SKADOR FRÅN ENHET FEL ELLER FEL I DENNA 
HANDBOK ELLER PRODUKT. SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION SOM INNEHÅLLER I DENNA 
HANDBOK INNEHÅLS FÖR ENLIGT ANVÄNDNING, OCH ÄR ÄR ÄNDRAT FÖR ATT ÄNDRA NÅGONTID 
UTAN MEDDELANDE, OCH SKALL INTE KONSTRUKTERAS SOM EN ÅTAGANDE AV ENSY®. ENSY® 
ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR ALLA FEL ELLER FÖRHANDLINGAR SOM KAN UPPNA I 
DENNA HANDBOK, INKLUDERA PRODUKTER OCH PROGRAM BESKRIVAD I DET. Produkter och 
företagsnamn som visas i denna bruksanvisning kan vara eller inte vara registrerade varumärken eller 
upphovsrätt för deras respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarnas fördel, 
utan avsikt att kränka.

VARNING

http://www.ensy.no/
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1. Anslutning av en  ENSY®-routern
Packa upp WiFi-modulen (fig. 1) 

Fig.1 

Anslut den överst på din AHU i den svarta kontakten 
som (fig.2).
Detta kontaktdon är täckt med en etikett som (fig.3).

Fig. 2    Fig. 3 

När detta är slutfört öppnar du Wi-Fi-nätverket 
på din dator och söker efter nätverk.
Ett nytt nätverk kommer att visas i den 
namngivna listan ESP8285GTX (fig.4), anslut 
till den, är Wi-Fi-modulen. Om du inte 
omdirigerar till konfigurationssidan går du i din 
webbläsare och skriver standard-IP: 
192.168.4.1 (fig.5)

Fig. 4     Fig.5 
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2. Ställa in ENSY®-routern

När du har gjort de tidigare stegen i din webbläsare 
visas ett fönster som det i (fig 6).

• När du trycker på Configure Wi Fi visas en lista över
trådlösa nätverk från ditt område så att du kan välja
det du vill ha.

• När du trycker på Konfigurera Wi Fi? (Ingen skanning)
måste du manuellt föra in namn och lösenord för ditt
trådlösa nätverk.

• När du trycker på Info får du information om Wi Fi-
modulen.

• När du trycker på Återställ återställer du
inställningarna för Wi Fi-modulen.

   Fig.6 

Tryck på Konfigurera Wi Fi så visas en lista 
över trådlösa nätverk från ditt område och kraften i 
signalen från det, så att du kan välja det du vill ha.

När du klickar på det valda nätverket tas 
namnet automatiskt och lösenordet för det nätverk du 
behöver fylla i (fig.7).

NOTERA! Skriv Chip-ID bildat av bokstäver 
och siffror på etiketten som medföljer i rutan.

Detta är det MAC-nummer som behövs för 
att ansluta till appen.

 Fig.7 

När du har valt nätverket och 
introducerat rätt lösenord får du 
detta meddelande (Fig.8).

 Fig.8 
Nu är Wi-Fi-modulen ansluten till din router. Om anslutningen misslyckas 

upprepar du steg från punkt 2.

http://www.ensy.no/
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3. Ställa in ENSY®-appen

Ta din etikett som du hittar i paketet (fig.9) 
vid din första installation och fyll i informationen 
(MAC och UNIT NO) och limma den på 
enheten för framtida användning.

Om detta inte är den första installationen kan 
du hoppa över för att öppna ENSY®-appen.

 Fig.9 

• MAC (Chip ID) får du genom att fylla i steg 2
• UNIT NO får du genom att öppna din enhet

och inuti hittar du 2 etiketter som i (fig.10) och
skriver samma nummer markerat, på din etikett
(fig.9).
NOTERA! Enhetens format är
0100801.21.18.01 

Fig.10 

Öppna ENSY®-appen på din enhet efter att du 
har installerat från att skanna QR-koderna ovanifrån 
eller söka igenom Apple Store eller Google Play Store

Den första sidan kommer att se ut (fig.11) som 
visar att du inte är ansluten till din enhet, så rätt 
information bör fyllas på inställningssidan.

      Fig.11 

http://www.ensy.no/
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Tryck på inställningsknappen, menyn 
öppnas (fig.12) så att du kan fylla i den 
information som behövs.
Fyll i informationen från etiketten 
limmad på enheten eller samla in 
informationen som beskrivits ovan. 
NOTERA! Du måste fylla i MAC och 
UNIT NO obligatoriskt, e-post är valfritt.

Fig.12 

När du har fyllt i är informationen 
kryssrutan för att acceptera våra 
villkor, som finns på vår webbplats 
www.ensy.no.

Klicka på tillämpningsinställningar, 
om informationen är korrekt skickas 
du till verifieringssidan. Om 
informationen inte är giltig, 
kontrollera den igen.
NOTERA! Efter detta steg måste du 
vara fysiskt framför kontrollpanelen 
på din AHU.

Efter att du har validerat dina 
inställningar öppnas denna sida på din 
enhet (fig.13), nu kommer en 
verifieringsprocess att starta för att 
bekräfta att enheten du vill ansluta till 
är på din plats.

   Fig.13 

NOTERA! Innan du trycker på 
START måste du vara fysiskt framför 
kontrollpanelen på din AHU.

Följ instruktionerna du får på nästa 
sidor!

Om du inte gör det på den tilldelade 
tiden (10 sek) måste du starta 
processen igen tills du gör det 
korrekt.

http://www.ensy.no/
http://www.ensy.no/
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Efter START kommer den att visa 
en sida som (fig.14) där den visar 
den aktuella temperaturen som 
ställts in på din AHU (fig.15) och 
vilken temperatur du behöver ställa 
in för att gå framåt.

Fig.14 

    Fig.15 

Tryck på den andra knappen på 
kontrollpanelen för att öppna 
temperaturmenyn (fig.16).

    Fig.16 

Detta ger dig möjligheten att ändra 
temperaturvärdet på mindre än 10 
sekunder genom att trycka på - eller 
+ beroende på ditt fall (fig.17).

    Fig.17 

Välj den temperatur som ENSY®-
appen ställer och lämna den så tills 
alla 10 sekunder har gått.

http://www.ensy.no/
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När du gjorde detta under den 
tilldelade tiden får du validering (fig.18)

Fig.18 

Tryck på NÄSTA och upprepa processen.

Du blir ombedd att ändra temperaturen 
igen. Den visar den aktuella 
temperaturen som ställts in på din 
AHU och vilken temperatur du behöver 
ställa in för att gå framåt (fig.19).

Fig.19 

Välj den temperatur som ENSY®-
appen ställer och lämna den så tills 
alla 10 sekunder har gått bort (fig.20)

    Fig.20 

När du gjorde det på den tilldelade 
tiden kommer du att få validering och 
slutföra processen (fig.21).

 Fig.21 

http://www.ensy.no/
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När du är klar med konfigurationen 
öppnar TEMPERATUR-menyn på 
ENSY®-appen (fig.22).

     Fig.22 

Här kan du läsa temperaturen inuti 
enheten och när värmeelementet och 
den roterande växlaren är aktiva.

Värden som visas:

• Utomhusluft - i Celsius-grader

• Tilluft - i Celsius grader

• Avlägsna luft - i Celsius grader

• Avluft - i Celsius grader

• Värmeelement - PÅ / AV

• Roterande växlare - PÅ / AV

Den tredje fliken i ENSY®-appen är 
ACTION-menyn (fig.23)

 Fig.23 

Här kan du läsa och ändra 
inställningen på enheten som du kan 
göra på den normala kontrollpanelen.

Värden som visas och värden:

• Temp-inställning - 15-21 grader 

(ändra värdet på önskad 

temperatur)

• Fläkthastighet - 0-3 (Av / Min / 

Norm / Max)

• Party - Start / Stop (detta 

aktiverar timern i enheten, du kan 

ändra värdena genom att läsa 

bruksanvisningen för AHU-

enheten)

http://www.ensy.no/
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Vi förbehåller oss rätten att ändra 

teknisk information utan 

föregående meddelande. 
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• Larm - Du kan läsa larm på 

enheten.

När klockan är grön finns INGEN 

larm på enheten. När klockan är 

röd finns det larm / larm på 

enheten.

• Bort - Start / Stopp (när den är 

aktiv kommer detta att sätta AHU-

enheten i minsta inställningar, 

fläkthastighet 1 / min och 

temperatur 15 °)

• Ensy.no - kommer att 

omdirigera dig till vår webbplats.

http://www.ensy.no/
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NOTE 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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