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Betjen dit varmeanlæg med Eayseremote appen fra Bosch
Med Bosch Easyremote kan du nemt og bekvemt betjene dit varmeanlæg via din 
smartphone eller tablet. Appen giver dig bl.a. mulighed for at indstille tempe-
raturen i din bolig, se grafiske historikvisninger, modtage servicemeddelelser og 
registrere ferietilstand.

Appen kan betjene Bosch luft/vand varmepumper, jordvarmepumper eller 
gaskedler. For at anvende Bosch Easyremote har du brug for: 

 f Opvarmningsløsning med en Bosch Easyremote kompatibel styring som 
f.eks. CW400

 f Tilgængeligt LAN netværk (router med en fri RJ45 forbindelse)
 f Internetadgang via din router for at få adgang til dit varmesystem f.eks. 

mens du rejser
 f En smartphone med et styresystem fra Version 4.0.3 (iOs 7)

Sådan opsættes Bosch Easyremote App 
Download appen gratis fra Google Play eller App Store, og følg instruktionerne 
for at installere appen på din enhed. 

Trin 1 - opret en gateway
Når du har downloaded og åbnet appen, skal du trykke på “Opret en ny gateway”.

Trin 2 - indtast gateway informationer
Indtast loginnavn og password fra labelen på dit Easyremote gateway-modul. Du 
kan også scanne stregkoden. Det gøres ved at trykke på “Scan stregkode”, og 
holde kameraet på din smartphone eller tablet henover stregkoden. 

Trin 3 - personliggør informationer
Vælg et navn til  din gateway og opret et nyt personligt password. Dette vil være 
dine login-oplysninger fremover.

Trin 4 - indtast dit nye gateway-navn og personlige password
Indtast dit nye gateway-navn og personlige password, og tryk derefter på “Login”. 
Din gateway er nu oprettet, og appen er klar til brug.
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Opsætning af varmekreds
Med appen har du mulighed for at regulere temperaturen i din bolig. Er der 
installeret flere varmekredse, er det muligt at indstille forskellige temperaturer 
i områder af boligen. Oftest er der dog kun installeret én varmekreds, som 
bestemmer temperaturen i hele boligen. 

Varmekredsene opsættes ved at vælge “Indstillinger”, og derefter “Opsætning 
af varmekreds”. Her opretter du den eller de varmekredse boligen har, og giver 
dem navne efter eget valg (f.eks. Hele huset eller Stuen). Derefter går du tilbage 
i indstillinger og vælger “Opsætning af temperaturniveauer”. Du trykker på den 
varmekreds, du ønsker at regulere, og kan nu indstille temperaturene for hhv. 
dag (komfort) og nat (natsænkning).

Opsætning af varmekreds Opsætning af temperaturniveauer



Daglig temperaturindstilling
Under “Programmer” kan du for hver dag indstille hvilke tidspunkter, du ønsker 
dit varmeanlæg tændt samt om det skal være på dag- eller nattemperatur. Klik 
ind på den enkelte dag, tryk det sted på uret, hvor du ønsker at aktivere og 
indstille en temperatur, og tryk derefter på “Tilføj et segment” i det vindue, der 
fremkommer. Først er det kun muligt at sætte temperaturen på komfort (dag-
temperatur), men klikker du efterfølgende på den røde linje, kan du ændre tempe-
raturen til natsænkning. Derudover kan du hive i linjens ender og enten udvide 
eller mindske den periode, som varmeanlægget er tændt. Hvis nogle dage skal 
indstilles ens, kan du trykke på “Sæt programmet til hverdage”, hvorefter du 
vælger de dage, der skal indstilles ligeledes.

Er der uger, hvor du ønsker en anderledes indstilling af dit varmeanlæg, kan du 
trykke på “Skift program”, og du har nu mulighed for at indstille et alternativt 
program, som du let kan skifte til. 

Programmer Aktivering af daglige temperaturperioder



Oprettelse af ferieperiode
Med appen har du mulighed for at oprette ferieperioder, hvor du sænker tempe- 
raturen i din bolig. På den måde sparer du på varmen, strømmen og dermed også 
på økonomien. 

Ferietilstand aktiveres ved at gå ind i “Indstillinger”, og derefter vælge “Ferie-
tilstand”. Her kan du oprette dine ferieperioder, vælge om du er tilstedeværende 
eller fraværende under din ferie og derudfra indstille den ønskede temperatur 
for perioden. Er du tilstedeværende i din ferie kan du enten vælge en konstant 
temperatur for perioden eller bestemme, at temperaturen skal sættes efter din 
normale lørdagsindstilling (hvis du er tilstedeværende i boligen ligesom i weekend-
erne). Er du fraværende i din ferie, kan du vælge at slukke varmeanlægget ved at 
trykke på “Off” og efter ferien trykke på “Tilbagestilling”, hvorved varmesystemet 
vil gå tilbage til normal tilstand. Du kan også vælge om det er alle varmekredsene, 
der skal sættes til ferietilstand eller kun nogle af dem (såfremt du har flere).

Oprettelse af ferieperioder Overblik over ferieperioder



Aktivering af servicemeddelelser
Under “Indstillinger” og derefter “Push information” kan du aktivere push-tjenester. 
Herefter vil du vil modtage en fejlmeddelelse selv når appen er lukket, hvis en 
kritisk fejl skulle opstå. 

Visning af historik
Under “Historie” har du mulighed for at se en grafisk visning over historikken for 
dine varmekredse. Du kan også se en historisk visning af udetemperaturen eller 
solvarmeudbyttet, såfremt du har installeret solfangere. Sætter du flueben ud 
fra flere af valgmulighederne samtidig, kan du se en grafisk sammenligning af 
f.eks. varmekredsene i huset og udetemperaturen, når du trykker på “Visninger”. 

Vi håber, at du bliver glad for Easyremote appen fra Bosch.

Valg af historikvisning Grafisk historikvisning
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