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Förklaring Internetflik 1:

status 200:0 Uppkopplad mot NIBEs servrar

nätverkssladd Visar om nätverkssladden sitter i 
displayen

ip inställt IP-adress mottagen från modemet/
routern

http-anslutning Visar att den är ansluten till ett 
nätverk

uppkopplad Den är uppkopplad mot NIBE Uplink™

dhcp Innebär att den hämtar automatiskt 
IP-adress från modemet/routern.

proxy Om proxy är till eller från.

Vid felsökning gällande NIBE Uplink™; be kunden gå 

in i meny ”Info/serviceinfo” och ta fram de två flikarna 

”Internet” (enligt bilderna nedan) och förklara vad 

som står i dessa två flikar eller be dem att ta kort på 

dessa två menyer och maila er för analys.

Internetflik 1

Felsökningsguide NIBE Uplink™

1. Står det inte 200:0 utan 2:0, 4:0 eller liknande 
samt om det står ”nej” någonstans i listan så är 
det något med uppkopplingen, börja med att 
starta om anläggningen men även modem/router.  
0:0 innebär att den inte har någon kontakt med 
internet kontrollera då om det står nätverkssladd 
”ja”. Om inte kontrollera att nätverkskabeln sitter i 
undersidan av displayen. Vissa modeller följer det 
med en nätverkskabel som hänger ut på baksidan, 
kontrollera då att det i den sitter en kabel till 
modemet/routern. Samt att nätverkskabeln som 
hänger bak på värmepumpen i sin tur sitter i själva 
displayens nätverksuttag.

2. DHCP står från fabrik i läge ”till” och är det läge som 
passar de allra flesta användare. I läget ”till” hämtas 
automatiskt IP-adressen från routern/modemet. 
Läge ”från” innebär att kund använder fast IP-adress 
och ska då själv ha koll på vilka inställningar som ska 
användas i meny 4.1.3.8

3. Proxy ska vara i läge ”från” för de flesta användare. 
Proxyinställningar kan ändras i meny 4.1.3.9. 

Internetflik 2
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Vanliga frågor

Vilken version ska det vara på grundkortet och 
ingångskortet? 

Grundkortet ska som lägst ha version 25. Ingångskortet 

måste ha som lägsta version 27.Versionen finns i meny 

info/serviceinfo och sista fliken. Base är grundkortet och 

input är ingångskortet. 

Hur mycket datatrafik genererar NIBE Uplink™?  
Det beror på förstås hur komplex anläggningen är, hur 

mycket tillbehör du har samt hur ofta du är inloggad. Men 

en normal användare med en normal anläggning förbrukar 

mindre än 50MB i månaden.

Kan man spara lösenordet i webbläsaren för NIBE 
Uplink™? 

Nej, av säkerhetsskäl är funktionen avaktiverad när det 

gäller lösenord för att ingen obehörig ska kunna logga 

in och göra ändringar i ert värmesystem. Det ifall datorn 

skulle bli stulen eller om man använder en offentlig dator 

och missar att logga ut eller av andra liknande orsaker. Vi 

följer direktiven som är uppsatta av www.owasp.org.

Varför kan jag inte lägga till en användare till mitt 
konto? 
Användaren måste först skapa ett kostnadsfritt konto på 

www.nibeuplink.com/register 

När det är gjort kan du lägga till den användarens e-post 

på din anläggning. Observera att den användaren måste 

aktivera sitt konto först genom att klicka på länken i 

bekräftelsemailet som de fått vid nyregistreringen.

Vilken adress kommunicerar anläggningen mot? 

Den kommunicerar mot control.nibeuplink.com. Ett 

sätt att testa detta är att ansluta en dator i samma 

nätverksuttag som anläggningen sitter i och kontrollera 

med webbläsaren om du kommer åt den sidan. Den 

kommer varna att du inte bör besöka sidan men du 

fortsätter ändå och bör då komma in på startsidan till 

NIBE Uplink™.

Kan jag se om anläggningen har fått rätt IP-adress? 

Ja, se internetflik 2 enligt bild på föregående sida. Bilden 

visar vilken IP adress den har fått. På en Windows-dator 

som sitter på samma nätverk kan du gå in och göra 

följande steg:

1.  Klicka på start och sök och skriva in cmd och starta 

programmet cmd.exe. 

2. Där skriver du ipconfig och klickar på enter.  

3. Kontrollera att IP-adressen som dyker upp är inom 

samma område dvs. att den påminner om den som 

finns i värmepumpen och att det är samma nätmask och 

gateway som används. Börjar IP-adressen på 169.254.

xxx.xxx så har den inte mottagit korrekt IP-adress från 

modemet/routern förutsatt att kund inte har ett nätverk 

där man själva valt att ha just IP-adresser som börjar på 

169.254.xxx.xxx.  

4. Prova att först starta om router/modem och sen 

startar du om anläggningen.  

5. För att avsluta programmet cmd.exe skriver du in exit 

och klickar på enter.

Behöver jag ställa in Tid & Datum? 

Nej, det gör systemet automatiskt men du måste ha rätt 

tidszon i värmepumpen. I Sverige väljer du Stockholm 

som tidszon. Får du inga värden så kan det i vissa fall 

behöva ställas in rätt tid och datum i värmepumpen 

första gången men sen sköter den automatiskt tiden 

samt håller koll på sommartid och normaltid.

    Tips! Uppkopplad betyder att anläggningen har 
kontakt med servern. Den gröna jordgloben på huvud-
menyn indikerar att anläggningen är uppkopplad. (Se 
bild nedan på en korrekt uppkopplad anläggning).


