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SÅDAN FÅR DU
ADGANG ONLINE
Til dit SmartHeat varmesystem

SÅDAN FÅR DU ONLINE ADGANG TIL DIT SMARTHEAT VARMESSYSTEM
For at få online adgang til dit varmesystem skal du oprette en SmartHeat brugerkonto. Følg guiden nedenfor for at
komme godt igang.
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OPRET EN SMARTHEAT BRUGERKONTO

browser

ØSTERGÅRDSVEJ 6

Åbn en browser og indtast adressen smartheat.suntherm.dk (1) (uden www foran) i
adressebaren. Når siden vises, trykker du på knappen ”Registrer” (2).
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UDFYLD FORMUL AREN
På denne side udfylder du dit navn (3), og indtaster emailadressen (3) som du har modta-

browser

get denne vejledning på. Når du har udfyldt felterne og valgt et kodeord (3) klikker du igen
på ”Registrer” (4).
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BEKRÆFT DIN BRUGERKONTO

browser
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Efter kort tid modtager du en email fra Neogrid Technologies, hvor du blot skal bekræfte at
du ønsker at oprette din brugerkonto. Klik på linket (5) og følg vejledningen på skærmen.
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TILLYKKE! DU HAR ADGANG TIL DIT SMARTHEAT VARMESYSTEM
Med online adgang til dit SmartHeat varmesystem har du bla. mulighed for at se forbrugsdata, sætte komforttemperaturer og meget andet.
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SMARTHEAT DASHBOARD (SPEEDOMETER IKON)
Dashboardet giver dig et samlet overblik over dit varmeanlæg. Den øverste graf (1) viser

browser

hvor godt dit varmesystem holder temperaturen i forhold til den komfort temperatur du har
sat. Den nederste graf (2) viser hvornår varmesystemet sender varme ind til dit hus.

ØSTERGÅRDSVEJ 6

•

7840 HØJSLEV

W W W. SUNTHERM . DK

•

T: 9 7 5 6 6 1 6 6

ONLINE ADGANG

•

SIDE 4 AF 4

2
1

KOMFORTTEMPERATURER (TERMOMETER IKON)
På denne skærm kan du indstille din ønskede komforttemperatur hen over ugen og weekenden. Pilene i venstre side (1), justerer samtlige timeintervaller på én gang – de enkelte
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timer kan justeres med de små pile (2). Når du justerer på komforttemperaturer bør du
være opmærksom på, at varmesystem har de bedste forudsætninger for at justere husets
behov for varme, hvis komfort temperaturen ikke har for store udsving.
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