
Vejledning til opsætning af eButler.                

                     

Login på pc:  www.e-butler.dk 

Denne side kommer frem. 

 

http://www.e-butler.dk/


Indtast udbyder nøgle: rmh 

Indtast kunde nr.: xxxxxxx_x 

Indtast adgangskode: xxxx 

Kunde nr. og adgangskode er frem sendt sammen med årsopgørelsen i april/maj måned 2017. 

 

Forsiden til eButler: 

 

Her er en hurtigt oversigt over dit varmeforbrug. Før musen hen over de forskellige figur og få en forklaring. 

 



Opsætning af SMS og E-mail. 

Tryk på indstillinger øverst oppe i højre side og gå ind under Mine oplysninger. 

Billedet nedenunder vil fremkomme. 

Udfyld de forskellige felterne. Du kan også vælge om der skal logges på med E-mail eller Brugernavn. 

Tryk herefter Gem. 

Hvis man ønsker flere bruger skal man trykke på indstillinger øverst oppe i højre side og gå ind under  

Brugeradministration og oprette en ny. 

 

  



Tryk på bjælke som vist på billedet nedenunder så fremkommer forbruget frem pr. dag. 

Øverst i billedet kan der skiftes mellem dag-måned og år. 

Ude til højre øverste kan der vælges måned og år. Nederst kan der vælges forskellige værdier såsom 

søjleværdier og afkøling mm. 

 

 

 

 



Oprettelse af beskedtjeneste. 

 

Klik på bjælken som vist nedenunder. 

Der vil frem komme en submenu, her vælges beskedtjeneste  

 

 

 

 

 



Herefter kommer denne billede frem. 

Tryk på knappen forbrugsgrænser. 

 

 

 

 

 



 

På billede nedenunder kan man oprette forbrugsgrænser og se dem grænser  

som man har lavet. 

 

 

Tryk på knappen Opret ny forbrugsgrænse.   

 

 



 

Tryk herefter på Brugerdefineret forbrugsgrænser. 

 

 

 

 

 



Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Her kan der vælges timeforbrug-dagsforbrug eller standbyforbrug. 

Der kan også vælges om de skal være alle dage eller kun nogle bestemte dag. 

Indtast et navn på forbrugsgrænsen og tryk næste. 

 

 

 



Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Her vælges hvor stort eller lille forbrug der skal være før der kommer en besked. 

Der kan skrives tal i de 2 felter øverst eller man kan trække i de grønne pile med musen for at sætte grænsen. 

Tryk derefter på næste. 

 

 

 

 



Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Her kan der vælges om man vil have en SMS eller E-mail hvis forbrugsgrænsen er overskredet. 

Husk at afkrydse om det skal være SMS eller E-mail. 

Der kan godt være flere bruger der kan få samme besked. 

Tryk gem.  

Du har nu opretter en forbrugsgrænse. Der kan godt oprettes flere forbrugsgrænser. 

 

 



Login med Appen fra Google Play og  

Hent appen til Andriod på: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.saseco.kamstrup&hl=da 

Hent appen til ITunes på: https://itunes.apple.com/dk/app/ebutler-kamstrup/id980496106?l=da&mt=8 

 

Denne side kommer frem. 

 

 

Installere appen og derefter åben den. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.saseco.kamstrup&hl=da
https://itunes.apple.com/dk/app/ebutler-kamstrup/id980496106?l=da&mt=8


 

Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Tryk på knappen kundenummer. 

 

 

 

 



 

Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Indtast udbydernøgle-kundenummer og pinkode. 

Tryk login. 

 

 

 

 



 

Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Tryk på knappen varme. 

 

 

 

 



 

Herefter kommer nedenstående billede frem. 

Her kan man se sit forbrug pr. dag- pr. måned og pr. år. 

Nederst på billede kan man vælge mellem total-gemmen snit og afkøling. 

   

 
 

Øverst oppe i højre side er det mulighed for at logge ud af appen. 



 

Er der problemer med eButler omkring opsætning og brugen, kan man 

sende en mail til rmvarme@tuknet.dk eller kontakte 

Driftsleder. 

Torben Wang Sørensen  

Tlf. 21210216 

Eller 

Bestyrelsesmedlem. 

Henrik Broch 

Tlf. 25286556  

 

mailto:rmvarme@tuknet.dk

