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Produktbeskrivelse

1

Produktbeskrivelse

1.1

Generelle instrukser
Det er muligt at styre og hente informationer om blødgøringsanlægget via en mobil
slutenhed. Med henblik herpå skal appen "Grünbeck myProduct" installeres på den mobile
slutenhed.
Forbindelsen mellem blødgøringsanlægget og en mobil slutenhed kan oprettes via
Grünbeck-cloud.

For at drive blødgøringsanlægget softliQ er det ikke nødvendigt at forbinde styringen med
Grünbeck-cloud.
Merværdien i cloudforbindelsen består i, at du så kan bruge den gratis app "Grünbeck
myProduct".

1.2

Informationer om brug af appen "Grünbeck myProduct"

1.2.1

Værdiernes synlighed
Forbrugsværdierne for vand og salt i blødgøringsanlægget softliQ kan ses fra det tidspunkt,
hvor appen er koblet op.

1.2.2

WLAN-timer
Forbrugsværdierne for vand og salt sendes hver dag til Grünbeck-clouden klokken 00:20.
Hvis forbrugsværdierne for vand og salt fra den foregående dag ikke vises, kan dette skyldes
WLAN-timeren (frakobling om natten) i din router. Blødgøringsanlægget softliQ kunne ikke
forbindes med router/cloud.

Adgangsdata til brugerkontoen
Opbevar adgangsdataene til din brugerkonto på et sikkert sted. Selv om du ikke logger ud,
skal e-mailadressen og kodeordet af sikkerhedsgrunde indtastes i appen hver 3. måned, når
appen åbnes
Hvis du ikke har brugt appen i 3 uger, skal der ligeledes udføres en ny login.
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1.2.3

Produktbeskrivelse

1.2.4

Tekniske randbetingelser
Grünbeck myProduct-appen understøtter følgende versioner:
● iOS fra 10.3
● Android fra 5.1
Følgende porte skal være frie på din router:
● Port 53 DHCP (TCP/UDP)
● Port 80 Internetadgang http (TCP)
● Port 443 Firmwaredownload https (TCP)
● Port 8883 Cloud-forbindelse MQTT (TCP)
● Port 123 NTP tidssynkronisering (UDP)
WLAN-forbindelse til routeren:
● WLAN-SSID
•

Skal være synlig
Forbindelser til skjulte WLAN-net understøttes p.t. ikke.

•

WLAN-netværkets SSID må kun bestå af printbare ASCII-tegn i området 0020 –
007E hex, (undtagelse: tegn apostrof 27 hex), dvs. små bogstaver, store
bogstaver, tal, mellemrum, omlyd og følgende specialtegn: ! " # $ % & ' ( ) * + , ./:;<=>?@[\]^_`{|}~

•

SSID skal indeholde mindst 1 tegn og må indeholde maks. 32 tegn. Omlyde
ændres til 2 tegn (UTF8-kodning) og reducerer det maksimale antal tegn.

•

SSID „softliQSSID“ må ikke bruges

● WLAN-kodeord
•

Kodeordet må bestå af alle printbare ASCII-tegn i området 20 – 7E hex, med
undtagelse af tegnet komma (,) 2C hex. Omlyde er ikke tilladt. (først muligt fra
firmware V2.010)

•

Kodeordet skal indeholde mindst 8 tegn og må indeholde maks. 63 tegn.

•

Kodeordet „12345678“ må ikke bruges.
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● Wi-fi frekvensbånd
•

Wi-fi modulet på softliQ-styringen arbejder kun i 2,4 GHz frekvensbånd. Hvis din
router understøtter 5 GHz frekvensbånd, skal softliQ-styringen ikke anvendes.
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Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

2

Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

2.1

Forbindelse til Grünbeck-cloud
1. Vælg menuen Indstillinger.
2. Navigér med > til cloud-forbindelse.

3. Kontroller indtastningen ved URL Cloud.
•

URL Cloud

gruenbeckeu01.azure-devices.net

Feltet URL certifikat skal være tomt.

5. Sæt flueben ved tillad+accepter.
6. Gå med ↰ tilbage til cloud-forbindelse.
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4. Vælg forbindelse til Grünbeck-Cloud.

Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

2.2

Forbindelse til netværk
1. Vælg (W)LAN-forbindelse.

2. Vælg netværkstype routerforbindelse.

Du har følgende muligheder for at forbinde dit produkt med routeren:
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● via WLAN
● via LAN (routerne og blødgøringsanlægget softliQ forbindes med et Ethernetpatchkabel).
Ved softliQ:SD18 er det kun muligt at bruge WLAN.
3. Vælg WLAN eller LAN.
4. Gem indstillingen med .
5. Gå tilbage med ↰.
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Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

Hvis du gerne vil oprette forbindelse til et andet netværk, kan du også vælge indstillingen
Afbryd og gemme med . Indstil derefter igen WLAN eller LAN, og optag forbindelsen til
det nye netværk som beskrevet ovenfor.

2.2.1

WLAN (automatisk WLAN-forbindelse WPS)
► Tryk på den relevante knap på din WLAN-router og derefter så hurtigt som muligt
på start automatisk WLAN-forbindelse (WPS) på softliQ-styringen.
» Visningen skifter automatisk til Netværksstatus.

Her kan du få indblik i netværksdataene, som routeren har tildelt softliQ-styringen.

2.2.2

WLAN-søgning
1. Hold dit WLAN-kodeord parat.

8 | 28

BA_TD3-BS002da_074_softliQ_Cloudverbindung.docx

» Inden for 2 minutter forbinder styringen sig med routeren.

Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

2. Vælg start WLAN-søgning på softliQ-styringen.
» Netværkssøgning i gang… vises.
» Der vises en liste over tilgængelige WLAN-netværk.
Hvis dit netværk ikke vises, skal du kontrollere, at der er et frekvensområde på 2,4 GHz i
routeren (se kapitel 1.2.4)

Højre kolonne med WLAN-symboler har følgende betydning:
alt grønt = meget god modtagekvalitet

•

mindst 2 blå bjælker = god modtagekvalitet

•

orange prik og mindst 1 orange bjælke = tilstrækkelig modtagekvalitet

•

kun rød prik = signalstyrke for svag
brug ekstra WLAN-repeater.
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•
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Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

3. Vælg WLAN-netværk fra listen.
4. Bekræft med .
5. Indlæs dit WLAN-kodeord.

» Visningen skifter til Netværksautentificering i gang og efter nogle få sekunder til
Netværksautentificering gennemført.
6. Gå tilbage til grundvisningen med

.

» Efter nogle få sekunder vises cloud-symbolet ved siden af WLAN- eller LANsymbolet.

» Forbindelse til cloud er oprettet.
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Hvis der vises en fejl ved internet- eller cloud-forbindelsen, skal du kontrollere, at porten på
din router er aktiveret (se kapitel 1.2.4)

Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ

2.2.3

Eksperttilstand (tilpas DHCP manuelt)
Som standard bliver IP-adressen (DHCP) genereret automatisk. Dertil skal der sættes et
flueben.

► Sørg for, at fluebenet ved cloud-forbindelsen er sat ved Autom. IP-adresse
(DHCP).
Hvis du i eksperttilstand vil tilpasse netværksparametrene til softliQ-styringen og routeren
manuelt, skal fluebenet fjernes.
For at indstille routerforbindelsen manuelt, man den tilgængelige parameter IP-adresse og
subnet-masken betjenes/redigeres manuelt.
1. Vælg > ud over (W)LAN-forbindelse.
2. Vælg netværkstatus.
3. Vælg den værdi, som du vil redigere.
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4. Indtast dine ønskede data ved IP-adresse og subnet-maske.
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Indstillinger af blødgøringsanlægget softliQ
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Installering af appen Grünbeck myProduct

3

Installering af appen Grünbeck myProduct

3.1

Forberedelse på smartphone/tablet
1. Søg efter "Grünbeck myProduct" i Google Play, App Store eller et andet sted.
2. Installer appen Grünbeck myProduct.

3. Start appen.
4. Opret en brugerkonto i Grünbeck-cloud ved at vælge Registrer nu.

5. Indtast din e-mailadresse.
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6. Bekræft med Send verificeringskode.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

» Du modtager en 6-cifret testkode per e-mail.

7. Indlæs den modtagne testkode.
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8. Bekræft med Kontroller kode.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

9. Send en adgangskode for din brugerkonto til Grünbeck-cloud.
10. Bekræft (gentag) din adgangskode.
11. Sæt kryds ud for databeskyttelseserklæringen.
12. Vælg Opret.
Hvis du logger dig ud fra brugerkontoen, før appen lukkes, skal du logge dig på igen, efter
at appen er genstartet. Ellers forbliver du logget på.
13. Gå til dit blødgøringsanlæg softliQ.
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» Efter at dataene er blevet kontrolleret, og brugerkontoen i Grünbeck-cloud er
oprettet, starter appen.
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Installering af appen Grünbeck myProduct
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14. Tilføj dit blødgøringsanlæg softliQ til produktoversigten med +.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

15. Åbn dækslet til salttanken.

Pos.

Betegnelse

Pos.

Betegnelse

1

Serienummer

2

Data-matrix-kode

16. Scan typeskiltets data-matrix-kode.
17. Angiv alternativt serienummeret.
18. Find på et informativt produktnavn.
(Det er en hjælp, hvis du administrerer flere Grünbeck-produkter via
Grünbeck myProduct-appen.)
» Navnet vises under produkt-silhouetten i produktoversigten.
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19. Vælg Fortsæt.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

20. Vælg Kobling Grünbeck-cloud-brugerkonto på styringen til blødgøringsanlægget
softliQ.
21. Tryk på knappen.
» Countdown-timeren starter ved 10:00 min:sek og tæller ned.
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22. I denne periode skal du vælge Tilslut enhed på appen.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

Du kan straks registrere og afsende produktet eller lukke vinduet og gentage proceduren
senere.
Hvis der er flere brugere af appen, har den første, der har koblet op, berettigelse til at
registrere produktet.
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23. Vælg silhouetten for at komme til produktinformationerne.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

De tre punkter øverst til højre åbner en menu, der leverer funktioner til anlægget.
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Under Indstillinger kommer du til følgende valgmuligheder.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

Under Signaler

kan du aktivere eller deaktivere push- og e-mail-beskeder:

● Grøn: aktiveret
● Hvid: deaktiveret
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Den såkaldte „Burger“-menu (øverst til venstre) kan klappes ud.
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Installering af appen Grünbeck myProduct

får du måleværdier fra blødgøringsanlægget softliQ i 30
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Ved at trykke på knappen
sekunder.
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Fejl

4

Fejl
Hvis softliQ-styringen allerede er blevet forbundet via (W)LAN med routeren, og forbindelsen
ikke længere kan etableres, kan det være nyttigt at afbryde routeren fra kortvarigt fra
strømmen, så den starter op igen.

4.1

Fejlmeldinger vedrørende (W)LAN & cloud
Ved WLAN-forbindelsen til routeren kan der på grund af dårlig signalkvalitet optræde
fejlmeldinger på displayet WLAN-fejl kode xx.
For at kunne vurdere signalkvaliteten er funktionen WLAN-søgning nyttig. I listen over
fundne WLAN-netværk vises signalkvaliteten.
► Omstil en almindelig WLAN-repeater mellem routeren og blødgøringsanlægget
softliQ.
Fejlmelding på
displayet

Karakteristiske
meldinger

Grünbeck-cloud accepterer
ikke client

Cloud-forbindelse afbrudt

Automatiske gentilslutninger i
definerede tidsintervaller

Cloud-forbindelse afvist
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Ingen cloudforbindelsesinformationer

Forbindelsen til clouden
bliver automatisk "ikke
tilladt".

Optræder, hvis

Mulig afhjælpning

• SAS-token udløbet
• Forbindelseskode
ændret på cloud-siden

• Dato + klokkeslæt til styring
helt forkert indstillet Aktiver
eventuelt NTP-synkronisering
• Tag netkablet til
blødgøringsanlægget softliQ
kortvarigt ud/ind

• Internetforbindelse til
clouden afbrudt
• Ingen forbindelse til
routeren

• Kontroller internetforbindelse
• Kontroller forbindelse til
routeren

• Styring genkendes ikke
i clouden
• Kombinationen af
styring og cloud-key
forkert
• Adgang til styringen
deaktiveret i clouden
• SAS-token
ugyldig/udløbet
• Styring genkendes ikke
i clouden
• Informationer om
cloud-key mangler i
styringen
• URL cloud mangler

• Opret forbindelse til
Grünbeck-service
• Kører NTP-synkronisering?
Hvis ikke, er
• dato/klokkeslættet så korrekt
indstillet?

• Opret forbindelse til
Grünbeck-service
• Se menuen Indstillinger /
Cloud-forbindelse – ved URL
Cloud skal indtastningen
gruenbeckeu01.azuredevices.net forefindes
• Opret forbindelse til
Grünbeck-service

Cloud-fejl kode xx
Net ikke længere tilgængeligt

• Forbindelsesdataene til
en router, der er gemt i
blødgøringsanlægget
softliQ, kan ikke
længere finde deres
målforbindelse.
• WLAN-netværksnavn
(SSID) ændret?

• Ændr og gem parameteren
Netværkskort
routerforbindelse på Afbryd.
Forbind derefter med det
netværk, der nu er gyldigt.

WLAN-router ikke tilgængelig

• Verificering slog fejl
• Ukendt forbindelsesfejl

• WLAN-kodeord indlæst
forkert?
• Afstand til routeren er for stor,
brug WLAN-repeater
Tip: Signalstyrken for WLANnettene vises via start WLANsøgning.
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Fejl

Fejlmelding på
displayet

Karakteristiske
meldinger

WLAN-fejl kode xx

• xx = 02 / 04 / 08 / 40 / 80
• xx = 10
• xx = 01 / 20

Optræder, hvis

Mulig afhjælpning

• Kommunikationsproble
m til WLAN-router
• Fejl i forbindelse med
WPS-funktion
• Firmware-fejl i WLANmodul til
blødgøringsanlægget
softliQ

• Hvis problemet optræder
permanent, skal du kortvarigt
trække netstikket til
blødgøringsanlægget softliQ
ud og sætte det ind igen
• Opret WPS-funktion til
WLAN-router og
blødgøringsanlæg softliQ igen
• Opret forbindelse til
Grünbeck-service

LAN-forbindelse afbrudt

• Ethernet-patchkabel
trukket ud?

• Kontroller router på
blødgøringsanlægget softliQ,
og sæt den evt. i igen

DHCP ikke tilgængelig

• Timeout: DHCP-server
ikke tilgængelig, har
ikke fået tildelt IPadresse.

• Konfigurer router på
passende vis
• Kontroller forbindelse til
routeren, og genopret den i
givet fald
• Skift evt. under indstillinger /
(W)LAN-forbindelse/paramet
er netværkstype routerforbindelse på afbryd, og
gem med ✔. Skift derefter
tilbage til den foregående
indstilling LAN eller WLAN

• Flueben ved Autom.
IP-adresse (DHCP)
ikke sat

• Set flueben

• NTP-server ikke
tilgængelig
• Port spærret

• Tilpas firewall-indstillinger

Internet-tidsinformation ikke
til rådighed
xx = 01

• MDNS-server ikke
tilgængelig
• Router ikke tilgængelig
• Ingen
internetforbindelse

• Kontroller forbindelse til
routeren, og genopret den i
givet fald

TLS-certifikat ugyldigt

Cloudforbindelsen afbrydes,
og certifikatet downloades.
Når certifikatet er
downloadet, oprettes
forbindelsen til clouden igen.

• TLS-certifikat udløbet
eller ugyldigt

• Kontakt Grünbeck-service, og
rekvirer det ændrede URLcertifikat, der derefter
indlæses manuelt.

Fejl ved firmware-download
kode xx

xx = 00

Generel fejl ved firmwaredownload:
• Det maksimale antal
forsøg på at
downloade blev
overskredet
• Firmware-URL ugyldig
• Enkelte datapakker
mistet
• Ingen
netværksforbindelse
• Forbindelse afbrudt af
cloud
• Timeout ved
downloading

• Kontroller
netværksforbindelse
• Genstart download
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Netværk-fejl kode xx
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Notater

Notater
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Notater

Notater
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt;
Germany
+49 (0)9074 41-0
+49 9074 41-100
info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com

Flere oplysninger på
www.gruenbeck.de

