Vmesnik (Prehod)

www.akvavent.si

- 802.11 b / g usmerjevalnik Wi-Fi;
- dostop do interneta;
- napajalno omrežje 90-260V;
- Naprava Android ali IOS.

uvoznik AKVA2012 d.o.o.
Ruška cesta 7, 2000 Maribor
+386(0)59 153 573
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Opis

V napravo namestite mobilno aplikacijo
Poer Smart Controls, tako da jo prenesete
iz trgovine Apple Store ali Google Play.
Uporabite iskanje ali QR kodo.
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Radiatorski
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3 Namestitev vmesnika.

Registrirajte se in vnesite preproste
podatke o svojem domu.

Wi-Fi
usmerjevalnik

Radijski
signal

2. Shema povezave
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Mobilna
aplikacija

1. Sistemske zahteve

info@akva2012.si
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Vmesnik PTG 10, ki omogoča dostop do sistema
Smart Home, vstavite v vtičnico. Zaželeno je, da
vmesnik namestite čim bližje usmerjevalniku Wi-Fi.
Žična povezava ni potrebna.

Model No.: PTG10

smart controls

Opis

Wi-Fi
signal

Vmesnik
(prehod)

Radijski
signal

Termostat

Radijski
signal

Plinski
alarm

Začetek uporabe

6.

POZOR!

Vmesnik vstavite v električno vtičnico.
Dokler vmesnik ni povezan z
usmerjevalnikom Wi-Fi, indikator bo
hitro utripal.

Če je vmesnik nameščen v vtičnico, indikator
bo hitro utripal, dokler vmesnik ni povezan z
omrežjem. Vmesnik je treba registrirati v
usmerjevalniku Wi-Fi ali preveriti povezavo
Wi-Fi, če je on že bil priklopljen prej.

Available on the iPhone

App Store

PTG 10
AC90-260V 50/60HZ

ANDROID APP ON

Scan for App
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4 Registracija vmesnika.

Dodajte napravo

Za registracijo vmesnika potrebujete
geslo za omrežje Wi-Fi.

Začetek uporabe

Dodajte vmesnik
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Dodajte vmesnik

Dodajte vmesnik

Dodajte termostat
Dodajte termostatsko
glavo

1. V aplikaciji kliknite «Dodaj vmesnik».
2. Način povezave aktivirajte z dolgim
pritiskom na gumb vmesnika.
3. Vnesite geslo za omrežje Wi-Fi.
4. Pred dodajanjem nadzorovanih naprav v
aplikacijo preverite stanje povezave Wi-Fi
med mobilno napravo in usmerjevalnikom,
med vmesnikom in strežnikom.
Če je vse v redu, lahko dodate naprave.
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Dodajte plinski alarm

Vmesnik vstavite v vtičnico,
vklopite način povezave z
dolgim pritiskom na tipko
vmesnika, dokler indikator ne
začne utripati počasneje.

Prijava v Wi-Fi
Geslo

Dodajte vmesnik
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Ko indikator vmesnika se izklopi pomeni,
da je on povezan z omrežjem Wi-Fi in
pripravljen za povezavo naprav.

ID vmesnika

Preverite povezavo z
vmesnikom, tako da kliknete
sliko vmesnika na zaslonu.
Indikator vmesnika se mora
zasvetiti istočasno s klikom
slike na zaslonu.

6 Povezovanje naprav.
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Preberite navodila za povezovanje naprav
na vmesnik (prehod).

