NAUDOTOJO VADOVAS

EWPE SMART
„Wi-Fi“ programėlė

Naudotojo paskyra
Kad galėtumėte naudoti „EWPE Smart“ programėlę, turite susikurti paskyrą. Atidarę
programėlę būsite nukreipti į prisiregistravimo (susikurti naują paskyrą) arba prisijungimo
(jei jau turite paskyrą) langą. Paskyrą taip pat galite naudoti iš senesnės programėlės „WiFi Smart“.

Įrenginio įkėlimas
Prieš kiekvieną įrenginio įkėlimą, rekomenduojama iš naujo paleisti „Wi-Fi“ modulį (išsamūs
„Wi-Fi“ modulio paleidimo iš naujo nurodymai pateikiami šio dokumento pabaigoje). Susieti
taip pat rekomenduojame mobilųjį telefoną atjungus nuo „Wi-Fi“. „Wi-Fi“ junkite tik tada, kai
reikia, t. y. pildant prisijungimo informaciją konkrečiame „Wi-Fi“ tinkle (visada junkitės prie
tinkamo „Wi-Fi“ tinklo) arba kai nurodo programėlė.
Išsamesnės rekomendacijos pateikiamos programėlės „Žinyno“ skyriuje. Mokomąją
medžiagą galima matyti net susiejimo metu. Programėlė yra tik anglų kalba.

1. Paspauskite „+“ mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe.

2. Pasirinkite „AC“ parinktį.

3. Jei turite nuotolinio valdymo pultą su „Wi-Fi“ mygtuku, pasirinkite pirmąją parinktį
(„Nuotolinio valdymo pultas su „Wi-Fi“ mygtuku“). Jei neturite, rinkitės kitą parinktį
(„Nuotolinio valdymo pultas be „Wi-Fi“ mygtuko“). Paskutinioji parinktis („Jutiklinis valdymo
skydelis“) yra laidiniams valdymo pultams.

4. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite parinktį „Pridėti rankiniu būdu“.

5. Pasirinkite AC įrenginio „Wi-Wi“ aktyviąją sritį. Jos pavadinimas turi sutapti su „Wi-Fi“
modulio MAC adresu (šią informaciją rasite ant „Wi-Fi“ modulio dangtelio įrenginyje; tai
raidžių ir skaičių derinys); slaptažodis yra „12345678“. Užpildę visą reikiamą informaciją
paspauskite „Toliau“.

6. Tada pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti. Įrašykite slaptažodį ir paspauskite
„Pateikti“.

7. Šiame paveikslėlyje rodomas susiejimo procesas. Palaukite.

Jei susiejama tinkamai, pasirodo šis pranešimas. Paspauskite „GERAI“ ir viskas. Įrenginį
galite valdyti. Dabar „EWPE Smart“ rekomenduojame paleisti iš naujo.

Vieno AC įrenginio valdymas keliais mobiliaisiais telefonais:
Jei vieną AC įrenginį norite valdyti keliais mobiliaisiais telefonais, galite naudoti „Bendras
valdymas“ funkciją. Pirmiausia reikia sukurti naują grupę ir el. paštu arba pagal slapyvardį
pakviesti narius. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje „Grupinis valdymas“.

„Wi-Fi“ modulio paleidimas iš naujo
1. AC įrenginys su „Wi-Fi“ mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto
- Paspaudus ir 3 sek. palaikius „Wi-Fi“ mygtuką mobiliuoju telefonu arba
planšetiniu kompiuteriu galima įjungti arba išjungti nuotolinio valdymo pulto „Wi-Fi“
funkciją.
- Vienu metu paspaudę „WIFI“ ir „MODE“ galite iš naujo paleisti parengties
režimu veikiantį „Wi-Fi“ modulį. Iš naujo paleidus šiuo būdu visi „Wi-Fi“ modulio
nustatymai bus ištrinti ir savo išmanųjį telefoną turėsite susieti iš naujo.
2. AC įrenginys be „Wi-Fi“ mygtuko ant nuotolinio valdymo pulto
- Vienu metu paspaudę „TURBO“ ir „MODE“ galite įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- „Wi-Fi“ modulį iš naujo paleisti galima tik jam veikiant parengties režimu ir vienu
metu mažiausiai 10 sek. palaikius „TURBO“ ir „MODE“, kol antrą kartą pasigirs pyptelėjimas
(pirmasis pyptelėjimas rodo, kad „Wi-Fi“ modulis yra įjungiamas arba išjungiamas). Iš naujo
paleidus šiuo būdu visi „Wi-Fi“ modulio nustatymai bus ištrinti ir savo išmanųjį telefoną
turėsite susieti iš naujo.

Jei nuotolinis valdymas neveikia
Jei susiejote tinkamai ir AC įrenginį galite valdyti prijungę prie namų „Wi-Fi“ tinklo, tačiau iš
kito tinklo (mobiliojo ar „Wi-Fi“) to daryti negalite, gali būti, kad „Wi-Fi“ maršrutizatorius
blokuoja ryšį su serveriu. Šiuo atveju rekomenduojame visus ryšio prievadus
maršrutizatoriuje atidaryti IP adresui 138.91.51.153. Jūsų interneto ryšio paslaugų teikėjas
turėtų padėtį išspręsti šią problemą.

Jei kiltų problemų, nedvejodami kreipkitės telefonu +420 604 299 393 arba el. paštu pilar@nepa.cz
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