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Melden van bugs
In het onwaarschijnlijke geval van een bug:
• Verzamel het serienummer en de unieke PIN-code van het toestel.
• Maak een duidelijke beschrijving van het probleem, inclusief schermafbeeldingen indien
mogelijk.
• E-mail het naar de Technische Support afd. (techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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WERKINGSCONDITIES & VEREISTEN
• Wi-Fi-netwerk
−
−
−
−

Erie water treatment is niet verantwoordelijk voor eventuele
problemen met de netwerkverbinding of eventuele storingen,
haperingen of fouten veroorzaakt door het netwerk.
De werking van uw netwerkverbinding is afhankelijk van uw
internetprovider.
Een draadloos netwerk kan mogelijk storingen ervaren van andere
apparaten met dezelfde frequentie.
Omliggende draadloze netwerken kunnen uw draadloos netwerk
langzamer maken.
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ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL
6. Druk opnieuw op de scroll-  toets ; het display toont:

PROGRAMMEERINSTRUCTIES BASISINSTELLINGEN

Pin: 1234

 Alvorens in het programmeerniveau te gaan, zorg ervoor
dat het toestel zich in de bedrijfsmodus bevindt.

•

 Indien in een tijdspanne van 5 min net op een van de
knoppen gedrukt wordt, zal het bedieningspaneel
automatisch terugkeren naar de bedrijfsmodus; eventueel
aangebrachte wijzigingen zullen NIET opgeslagen worden!

Dit is de unieke PIN-code voor de Wi-Fi- configuratie
van uw toestel.

7. Druk weer op de scroll-  toets; het display toont:

Wifi configureren

1. Druk op de scroll  toets en houdt deze 2 sec ingedrukt
tot op het display verschijnt:
•

Druk op de op  of neer  toets om de taal in te
stellen.

Druk up de  of omlaag knop voor uw gewenste
wifi- modus:
− Configureer: voor het configureren van de wifiinstellingen via Wi-Fi direct mode.
− Op: Wifi geactiveerd.
− OFF: Wifi uitgeschakeld.

2. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display
verschijnt:

8. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display
verschijnt:

Taal: Nederlands
•

Klok:
•

Verlaten

8:01
•

Druk op de op  of neer  toets om het uur v.d. dag
in te stellen.

3. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display
verschijnt:

Hard. eenh.: °f
•

Druk op de op  of neer  toets om de meeteenheid
van waterhardheid in te stellen. Zorg ervoor dat deze
identiek is aan de meeteenheid van de
waterhardheidstestkit of wateranalyseverslag, dat
gebruikt wordt om de hardheid van het inkomende
onbehandelde water vast te stellen!

4. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display
verschijnt:

Hardheid:
•

XX °f

Druk op de op  of neer  toets om de hardheid van
het inkomende onbehandelde water in te stellen.

5. Druk nogmaals op de scroll  toets; op het display
verschijnt:

Buzzer: 2
•

Druk op de op  of neer  toets om de buzzer te
activeren door het geluidsignaal in te stellen, of de
buzzer te desactiveren (OFF).
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Druk op de op  of neer  toets om het programma
op te slaan in het NOVRAM® en het
programmeerniveau te verlaten.

ERIE CONNECTTM APP
APP INSTALLEREN

APPLICATIE STARTEN

Download de Erie connectTM app op uw mobiele apparaat in
de App Store van Apple of de Google Play Store en open de
applicatie.

SELECTEER DE TAAL

•

•

Aanmelden met E-mail: indien u nog geen
gebruikersaccount hebt dient u zich eerst te registreren
op basis van uw e-mailadres.

•

Ik heb al een account: meld u aan met uw bestaand
account.

Selecteer één van de beschikbare talen om verder te
gaan.

AANMELDEN MET E-MAIL

SELECTEER DE REGIO VAN HET TOESTEL

•

•
•
•

Selecteer de regio van het toestel “Globaal” of “China”.
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Vul de gevraagde informatie in.
Druk op "Sign Up".
Druk op "ACCEPT" om de voorwaarden te accepteren.

ERIE CONNECTTM APP
IK HEB AL EEN ACCOUNT

•
•
•
•

1st goedkeuring: Gebruikersaccount,
gebruik
van
persoonlijke gegevens.
2nd goedkeuring: Toestelinformatie, gebruik van de
gegevens van het toestel.
Je krijgt het bericht "bevestigingsmail is nu verzonden.
Gelieve je inbox te controleren."
Controleer nu uw mailbox en bevestig dan de activatie
van uw account om het registratieproces te voltooien.

•

Ga terug naar de app en meld u aan op uw account door
uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen.

•

Druk op "Log in" of "Wachtwoord vergeten?".

WACHTWOORD VERGETEN

Opmerking: Dit is wat u ziet als de aanmeldgegevens onjuist zijn.
•
•
•
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Druk op "Paswoord vergeten?" als je het wachtwoord
voor uw account wilt herstellen.
Vul je emailadres in en druk op "Reset".
Je krijgt het bericht "Een mail met verdere instructies is
verzonden. Gelieve je mailbox te controleren."

ERIE CONNECTTM APP
•

Controleer uw mailbox en volg de instructies.

REGISTREER EEN NIEUW TOESTEL
Stap 1:

INGANGSTELLING VAN EEN TOESTEL
 Zorg dat het mobiele apparaat in de nabijheid van het

•
•

toestel is om een directe Wi-Fi verbinding te creëren
tussen het mobiele apparaat en het toestel!

Geef de gevraagde informatie over het toestel.
Druk op "volgende".

 Alleen de naam (kan van alles zijn en kan achteraf
Na het aanmelden wordt u gevraagd om een toestel toe te
voegen:
• Druk op "+".

gemakkelijk veranderd worden) en het serie nummer is
vereist. Het serie nummer kan gevonden worden op het
product ID label van het toestel en het is uniek voor uw
toestel.
Stap 2:

•
•

Registreer nieuw toestel: Om een nieuw toestel voor het
eerst te verbinding met uw Wi-Fi Netwerk.
Voeg een geregistreerd toestel toe aan uw account: Om
een bestaand toestel toe te voegen aan je account.

•
•

Zorg ervoor dat de Wi-Fi modus op het toestel is ingesteld
op de CONFIGURE modus.
Druk op "Volgende".

 Bij de ingangstelling, zal het toestel automatisch in de
CONFIGURE modus staan. Om handmatig de Wi-Fi modus in
te stellen op het toestel in CONFIGURE modus, zie het
hoofdstuk Elektronische Bedieningspaneel.
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ERIE CONNECTTM APP
Stap 3:

Stap 5:

•

•

•

Ga naar de Wi-Fi instellingen van het mobiele apparaat
om verbinding te maken met het erieconfig netwerk om
een directe Wi-Fi verbinding op te zetten tussen het
mobiele apparaat en het toestel.
Zodra het mobiele apparaat is verbonden met het
erieconfig netwerk, ga dan terug naar de app en klik op
‘Volgende’.

•
•

Stap 4:

Schakel de wifi op het mobiele apparaat terug naar uw
gebruikelijke draadloos netwerk (Wi-Fi of LTE-gegevens).
Druk op "DONE".
Het toestel maakt daarna automatisch verbinding met
het geselecteerde Wifi-netwerk. Controleer dan de Wi-Fistatus op uw toestel, die getoond wordt op de tweede lijn
van uw display :
− VERBONDEN: Toestel is verbonden met het Wi-Finetwerk.
− GEEN INTERNET: Toestel verbonden met het
Wi- FI draadloos netwerk, maar er is geen
internetverbinding beschikbaar.
− FOUT PASSWORD: Toestel is niet aangesloten op
een Wi-Fi-netwerk omwille van een fout
wachtwoord.
− CONFIGUREER: Geen Wi-Fi verbinding, Wi-Fi
modus nog te configureren via Wi-Fi direct mode.
− OFF: Wi-Fi uitgeschakeld.

 De meest recente telefoons zullen automatisch een
verbinding met uw vorig Wi-Fi netwerk maken, wanneer het
Wi-Fi direct netwerk erieconfig gedeactiveerd is bij het
toestel.

 Zorg ervoor dat u niet bent aangesloten op
het erieconfig netwerk wanneer u op "GEDAAN" drukt.
•

•
•
•

Selecteer het Wi-Fi netwerk waarmee u verbinding wilt
maken.
Voer het wachtwoord van uw Wi-Fi netwerk in.
Druk op "Volgende".

 Zorg ervoor dat u het correcte Wi-Fi wachtwoord
ingeeft. Druk op “” om het wachtwoord zichtbaar te
maken. Het toestel kan niet verbinden met het netwerk
wanneer er een incorrect wachtwoord is ingevoerd. In zo’n
geval is het toestel nooit online.
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De Wi-Fi-verbinding van uw toestel is nu geconfigureerd.
Het toestel wordt automatisch geregistreerd in de
database en wordt weergegeven in uw toestel lijst na
enkele minuten.

ERIE CONNECTTM APP
VOEG EEN GEREGISTREERD TOESTEL AAN UW
ACCOUNT
 Gebruik de volgende procedure voor het toevoegen van
een bestaand en reeds geregistreerde toestel AAN uw
gebruikersaccount. Je hebt de PIN-code en het
serienummer van het toestel nodig dat u wilt toevoegen.

 De PIN-code van het toestel kan worden gevonden in de
basisinstelling. Ze wordt ook weergegeven bij het aansluiten
van de voeding (na de firmware beschrijving).

 U vindt het serienummer op het Product ID label van het
toestel.

 U kunt meerdere toestellen aan uw gebruikersaccount
toevoegen.
Stap 1:

 Als het toestel niet online is binnen een paar minuten,
volg de instructies op het scherm. Hoogstwaarschijnlijk is
het Wi-Fi wachtwoord onjuist ingevoerd. Herhaal het
REGISTREER EEN NIEUW TOESTEL proces om dit te
verhelpen; verwijder eerst de stekker uit het stopcontact en
vervolgens herhaalt u de procedure "Registreer een nieuw
toestel".

•
•
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Vul de PIN-code en het serienummer in van het toestel
dat u wilt toevoegen aan uw gebruikersaccount.
Druk op "GEDAAN". Als dit correct is, kan het toestel
worden weergegeven in uw toestellenlijst.

ERIE CONNECTTM APP
•

DASHBOARD
•

Toestel in 'regeneratie':

Druk op " " om naar het hoofdmenu te gaan.

 U kunt de resterende duur van de regeneratie zien.
•

Druk op "Dashboard". U ziet het dashboard dat de status
van het geselecteerde toestel toont.

•

Toestel 'In service':

•

Toestel ‘in vakantie’ modus:

 Zet het toestel in de vakantie modus :
−
−

 U kunt:
−
−
−
−
−

de huidige flow en resterende capaciteit zien,
het zoutalarm resetten,
een regeneratie starten (vertraagd of onmiddellijk),
activeren en instellen van de vakantie modus
het waterverbruik zien.
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activeer de schuifbalk
stel de datum van uw terugkeer in.

ERIE CONNECTTM APP
•

Toestel is ‘offline’:

•

Toestel heeft een ‘laag zout niveau’:

•
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Toestel in ‘Onderhoud’ modus:

ERIE CONNECTTM APP
GEBRUIKERSACCOUNT

TOESTELLEN LIJST

•

Druk op " " om naar het hoofdmenu te gaan.

•

Druk op "Account". U ziet de gegevens van uw
gebruikersaccount:

•

Druk op “ ” om naar het hoofdmenu te gaan.

•

Druk op “Appliance List”. U ziet de lijst met alle
geregistreerde toestellen dit toegevoegd zijn op uw
gebruikersaccount:

•

Druk op “
sorteren.
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” en selecteer hoe je uw toestellen wilt

ERIE CONNECTTM APP
INFORMATIE VAN HET TOESTEL
•

•

Terwijl u op het dashboard scherm bent, drukt u op " "
en op "Info".

Selecteer sorteer op “Naam”, alfabetisch gerangschikt of
op “Toegevoegd”, gerangschikt op datum van toevoegen.

INSTELLINGEN VAN HET TOESTEL
•

 Raadpleegt de historische gegevens van het toestel.

Terwijl u op het dashboard scherm bent, drukt u op
" " en "Instellingen".

 Druk op ">" voor meer informatie over een bepaald
item.

 Als u App notificaties activeert, krijgt u de volgende
Push-berichten op uw mobiele apparaat:

 U kunt de basisinstellingen van het toestel wijzigen.
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Erie waterbehandeling
Een divisie van Aquion, Inc.
www.eriewatertreatment.com

