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Quick

HVAD ER DET LAN-ENHEDEN GØR?

Sådan bruger du Proforts  
LAN-enhed til at styre  
din varmepumpe vha. smartphone-app.

QUICKMANUAL
PROFORT LAN-ENHED
(IR LAN)

Når LAN-enheden er indstillet, fungerer systemet således:

1. LAN-enheden  
modtager kode 
fra appen via 
internettet.

2. LAN-enheden finder 
den lagrede indstilling 

som svarer til koden.

3. LAN-enheden sender infrarødt signal med 
indstillingen til varmepumpen

På de næste sider gennemgår vi hvordan du monterer 
og konfigurerer LAN-enheden og hvordan du bruger 
smartphone-appen til at styre varmepumpen.

Proforts LAN-enhed har flere funktioner end her beskrevet.  
Se hjemmesiden for mere www.profort.com
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LAN-enhed

LAN-enhed

LAN-enheden kan optage og 
lagre signaler fra varmepumpens 
fjernbetjening.

1

3

Du kan styre LAN-enheden fra din smart–
phone-app. Appen sender besked til vores 
server, der via internettet styrer LAN-
enheden. 
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Her tilsluttes 
LAN-kablet

Her tilsluttes  
strømforsyningen 

Kontrol- 
dioden

1. Tilslut enheden  
til internettet
Enheden kobles til husets computer-
netværk med et alm. LAN-kabel.

Når enheden har adgang til internettet 
opretter den automatisk forbindelse til 
Proforts server.

2. Tilslut enheden til strøm
1.  Monter strømforsyningen og tænd for strømmen til 

LAN-enheden.

2.  Den røde kontrol-diode lyser i cirka 20 sekunder.

3.  Derefter vil kontrol-dioden blinke med et enkelt 
blink hvert 2. sekund. Det viser at LAN-enheden er 
klar og fungerer korrekt. 

3. Opret enheden på Proforts webportal

1.  Opret dig som 
bruger på vores  
hjemmeside  
www.profort.com

2.  Dit brugernavn finder du på lablen på bagsiden 
af enheden. Brugernavnet er f.eks.: ID111111.  
Adgangskode vælger du selv.  
Indtast din mailadresse. Så kan vi sende dig din 
kode hvis du glemmer den.  
Tryk Registrér

3. Opret enhed således:

Blinker enheden dobbelt-
blink er der ikke forbindelse 
til internettet. Tjek forbin-
delser og om husets netværk 
fungerer korrekt.

A.  Markér  
linie

C.  Giv enheden  
et navn. 

D.  Indtast GSM-nummer. 
Det er det samme som 
brugernavnet, der stod 
på lablen. Men UDEN 
bogstaverne ”ID”.

E.  Pinkoden  
er altid  
”1234”

F.  Operatøren er  
udfyldt i forvejen.

G.  Tryk Opret

OBS!

Nogle producenter (fx. Panasonic), 
har forhåndsaktiveret deres varme-
pumper. Hvis du har fået en seddel 
hvor der står at netop din type 
varmepumpe er forhåndsaktiveret, 
kan du springe det efterfølgende 
trin 4 over.

Ellers tryk Opsætningsside.

B.  Giv enheden  
et nummer. 

Brugernavnet finder 
du på bagsiden af 
LAN-enheden.



5. Placér LAN-enheden korrekt
Varmepumpen modtager infrarøde signaler fra LAN-enheden, 
præcis på samme måde som et fjernsyn modtager signaler fra  
sin fjernbetjeningen. Det er derfor vigtigt at LAN-enheden er 
placeret så varmepumpen kan ”se” LAN-enhedens IR-dioder.

1.     Anbring LAN-enheden i synlig afstand og max. 8 meter fra 
varmepumpen.  
Sørg for at det er et sted, hvor det er muligt at forbinde 
enheden både til strøm og computernetværk.

2. Én af de to ir-dioder skal pege imod varmepumpen.

3.  Test placeringen ved at se om varmepumpen reagerer, når den 
aktiveres fra appen. 

Som ekstraudstyr kan du få en IR-svanehals eller et IR-kabel så 
der er flere muligheder for at placere LAN-enheden, så den kan 
”se”varmepumpens IR-modtager.

4.  Når du er sikker på, at LAN-enheden kan kommunikere med  
varmepumpen, monterer du den fast på væg eller loft.

6. Installér Proforts app på din smartphone.
Den findes både til Android- og Apple-telefoner.

PROFORT LAN-ENHED (IR LAN)

Du skal bruge samme brugernavn og adgangskode som i pkt 3.2. 
Ligegyldigt hvor du befinder dig kan du nu nemt og enkelt kontrollere 
din varmepumpe fra din smartphone.

4. Aktivér IR-koderne
Enheden er nu oprettet og IR-koderne 
til varmepumpen skal aktiveres.

7.  Indtast brugernavn og adgangskode i appen

Available on the

App Store

Available on the
Android Market

Available on the

App Store

Available on the
Android Market

Tast kommandoen: mi[mellemrum][Producentnavn]

Det er vigtigt at du husker, at der skal  
mellemrum mellem mi og enhedens navn.
Hvis din varmepumpe er fra f.eks. Panasonic  
skriver du ”Panasonic” i Producentnavn

Enheden svarer ”OK” hvis alt fungerer som det skal. 
Hvis enheden svarer ”??” er varmepumpen ukendt og 
funktionerne skal kodes manuelt. Læs mere herom på 
bagsiden.

MI [PRODUCENTNAVN]

  OK>>MI [PRODUCENTNAVN]
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Har du brug for yderligere hjælp eller er du 
interesseret i avancerede funktioner?  
Læs mere i manualen på www.profort.dk 

Indendørs  
temperaturføler.

Jack-stik

USB-ministik

Flere muligheder
Din LAN-enhed kan mere end at styre en varmepumpe. F.eks kan du koble et kamera  
til enheden eller en ekstern temeraturføler der kan måle udendørstemperaturen.

På den måde kan du overvåge dit hus eller sommerhus fra din smartphone-app.  
Nemt og enkelt.

Svanehals til IR-diode.  
Kan LAN-enheden ikke placeres så 
dens indbyggede IR-dioder kan ”se” 
varmepumpen giver forlængerkablet 
flere muligheder.

Forlænger til IR-diode.  
Som ovenstående – blot længere.

Overvågningskamera.  
Tag billeder fra din bolig og se dem 
direkte på din smartphone. Det er 
altid rart på forhånd at vide hvad man 
kommer hjem til.

Udendørs temperaturføler. 
Så kan du følge med i hvor meget der 
er behov for at skrue op og ned for 
varmen.


