Vsebina paketa

■■ Navodila indikatorskih lučk LED

Dodajte napravo

Prosimo, da po odprtju preverite vsebino paketa, kot je
prikazana spodaj

User guide
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x1

Kabel USB
x1

Navodila za
uporabo
x1

Gumb za
ponastavitev
Dovod energije
(mikro USB)

Sprednji del

Indikatorska
lučka LED

Zadnji del

Za iskanje,
prosimo, vnesite
znamko naprave
ali številko
upravljalnika
Ikona na
daljinskem
upravljalniku

Nova naprava Dodajte novo napravo;
Lokalno povezovanje naprave s povezanim Wi-Fi
mobilnim telefonom;
Daljinsko upravljanje spletne naprave;
Nepovezana naprava je brez povezave in je ne
upravljate. Prosimo, preverite spletno povezavo.

• Morda lučka utripa hitro:
Čakanje na konfiguracijo (naprava je v tovarniških
nastavitvah ali je ponastavljena). V tem primeru tapnite
na ‘’Dodajte napravo’’ in sledite navodilom, da končate
konfiguracijo.
• Modra lučka utripa počasi:
Naprava je brez omrežja. Napajanje se med procesom
konfiguracije izključi in ponovno vključi.
• Bela lučka utripne enkrat:
Oddajanje infrardečega signala (to se zgodi takrat, ko
naprava bere informacije po infrardečih signalih).

Univerzalni upravljalnik
Navodila za uporabo

■■ Opomba:

• Pri nastavljanju imena ali gesla za Wi-Fi ne uporabljajte
znake ASCII. V nasprotnem primeru lahko pride do napake.
Naprava podpira le omrežje Wi-Fi 2,4 G 802,11 b/g/n.
• Prosimo, da napravo položite na odprto mesto. Upravljalnik
usmerite v zgornji del naprave. Razdalja med upravljalnikom
in napravo naj ne bo večja od 1 m.
• Napravo konfigurirajte skladno s priloženimi navodili. Če
imate pri tem težave, kontaktirajte z našimi distributerji ali
našo ekipo za pomoč strankam.
• Vse tehnične podrobnosti so podvržene zmogljivosti
naprave.
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Priključite na napajanje
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Nadzorna plošča
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Možnosti

Prikaz prostora

Konfiguracijski način
Lučka utripa hitro, od
2- do 3-krat na sekundo

Pametni telefon
povežite z
omrežjem Wi-Fi
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Ponastavitev
naprave

Wi-Fi SSID vaša naprava
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USB
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telefon

Usmerjevalnik
Wi-Fi
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upravljalnika

Bližnjica do
naprav

Tapnite in držite.
Tapnite, da vnesete geslo

Odprite aplikacijo

e-control

Poskenirajte kodo QR na embalaži, da
prenesete in namestite aplikacijo

• Napravo priključite na vir napajanja in zaženite način
konfiguracije RM mini 3 (lučka utripa hitro).
• Prosimo, da za napravo RM mini 3 izberete ustrezen adapter
z izstopno močjo 5 V DC in > 500 mA.
• Prosimo, da napravo položite na odprto mesto. Upravljalnik
usmerite v zgornji del naprave. Razdalja med upravljalnikom
in napravo naj ne bo večja od 1 m.

• Če konfiguracija ne uspe, napravo ponovno zaženite in
poskusite znova.
• Ponovni zagon naprave: s tankim predmetom (npr. igle)
pritisnite in držite tipko za ponovni zagon vsaj 5 sekund oz.
dokler indikatorska lučka ne začne utripati hitro.

Tapnite, da dodate upravljalnik
Tapnite, da dodate prostor
Tapnite, da dodate napravo
Tapnite za dostop do seznama naprav

