Instrukcja instalacji modułu WiFi AUX
1. Konfiguracja modułu WiFi
1.1 Pobieranie aplikacji
Za pomocą smartfona należy zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać aplikację „AC Freedom” w sklepie
Google Play (Android) lub App Store (iOS).
Uwaga: Jeśli zainstalowana obecnie wersja aplikacji jest niższa niż 2.0, w pierwszej
kolejności należy zaktualizować aplikację.
1.2 Instalacja modułu WiFi
a)

Podłącz przewód komunikacyjny modułu WiFi do interfejsów WiFi płyty głównej PCB, jak pokazano poniżej:

płyta
sterująca

b)

Moduł WiFi powinien być umieszczony w zasięgu działania routera sieci domowej WiFi.

1.3 Konfiguracja aplikacji
a)
b)
c)
d)

Reset modułu: w MENU sterownika przewodowego wybierz OPCJE, następnie KONFIGURACJA WI-FI.
Potwierdź zaznaczając TAK gdy pojawi się odpowiedni komunikat
Podłącz telefon do sieci bezprzewodowej, otwórz zainstalowaną aplikację, kliknij “Dodaj urządzenie”,
wybierz “Pompa ciepła”, rozpocznij proces dodawania urządzenia,
Połącz telefon z siecią bezprzewodową “AC-xxxx” (xxxx oznacza litery wygenerowane przez moduł losowo),
i powróć do aplikacji,
Wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej i wybierz “Połącz z Wi-Fi” (Systemy Android i IOS mogą różnić
się w kolejności wykonywania operacji z kroków c, d. Aplikacja prowadzadzi użytkownika przez wszystkie
kroki.

Uwaga: Jeśli konfiguracja nie powiedzie się lub zmienisz hasło routera bezprzewodowego, musisz zresetować
moduł Wi-Fi, aby ponownie się połączyć: powtórz powyższe kroki dla konfiguracji aplikacji.

a

b

c

d

2. Zarządzanie urządzeniem
2.1 Zdalna kontrola przy pomocy routera bezprzewodowego
Po podłączeniu routera bezprzewodowego do Internetu, aktywacja Internetu na urządzeniu mobilnym umożliwi
zdalną kontrolę urządzeń.
2.2. Aby uzyskać inne instrukcje, zapoznaj się z zakładką „POMOC” w aplikacji

3. Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie można poprawnie skonfigurować lub podłączyć do sieci Wi-Fi:
a)

b)

Sprawdź, czy moduł Wi-Fi jest prawidłowo podłączony. Metoda potwierdzenia jest następująca: Jeśli moduł
Wi-Fi jest podłączony prawidłowo, w prawym górnym rogu ekranu sterownika przewodowego pojawi się
ikona
, jeśli moduł Wi-Fi nie jest prawidłowo podłączony, nie będzie ikony
w prawym górnym rogu
ekranu sterownika przewodowego.
Sprawdź, czy moduł Wi-Fi został zresetowany pomyślnie. Metoda potwierdzenia jest następująca: po
pomyślnym zresetowaniu modułu Wi-Fi, hotspot o nazwie “AC-xxxx” można znaleźć na liście WLAN
telefonu komórkowego. Jeśli problemu nie można rozwiązać, prosimy o kontakt z instalatorem.

4. Parametry techniczne
y
y
y
y

Temperatura pracy: 0~50 °C,
Wilgotność środowiska roboczego: 20 ~ 90%
wilgotności względnej,
Wymiary: 78x52x15.5mm,
Długość przewodu do konfiguracji: 1500mm.
Otwór montażowy

Wejście przewodu
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