
Avatto OT02-EUTUYAWiFi intelligens
aljzat

Felhasználói kézikönyv



Termékkonfiguráció

Gratulálunk az intelligens aljzat megvásárlásához.Mostantól a Smart Life - Smart
Living alkalmazással, amelyet a készülékére telepített Smart Life - Smart Living
alkalmazással bárhonnan, ahol van internetkapcsolat, kézzel vagy ütemezés
szerint kapcsolhatja be és ki az áramot. Az alkalmazás lehetővé teszi a modell
valós idejű villamosenergia-fogyasztásának nyomon követését is. Jó neked. Jót
tesz a környezetnek.

Műszaki adatok

Maximális áram: 16A
Bemeneti feszültség: AC(220~240)V
Max. terhelési teljesítmény: 3680W
Vezeték nélküli típus: 2,4 GHzWi-Fi
Vezérlés: Kézi be/ki kapcsolás
Üzemi hőmérséklet: -20 ~ 50 °C
Működési páratartalom: (0 ~ 95) %RH,nem kondenzálódik

Konfiguráció előkészítése

1. Töltse le az okostelefonos alkalmazást aQR-kódbeolvasásával vagy a Smart Life
- Smart Living alkalmazás keresésével az alkalmazásboltban.



2. Indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be. Azúj felhasználóknak új fiókot kell
regisztrálniuk.

3. Csatlakoztassaa készüléket a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket.
A LED-nekzöld színnel kell világítania.

Hová kell telepíteni a Wi-Fi csatlakozót

Ne telepítse a Wi-Fieszközt nedves vagy nedves helyiségekbe, például fürdőszo-
bákba ésmosókonyhákba.

KONFIGURÁCIÓ

Nyomja meg a bekapcsológombot. A LEDgyorsan zöldet villog.

Megjegyzés:Ha a LEDnem villog, próbálja meg visszaállítani a készüléket.



Automatikus szkennelés:

A Bluetooth akkor működik, ha a LED zöldet villog. A kapcsolat automatikusan
létrejön az alkalmazásmegnyitásakor.

Jelszómegadása

Keressen egy Wi-Fihotspotot, és adja meg a jelszót.

Koppintson a "Tovább" gombra. Figyeljemeg, hogy a készülék csatlakozik-e az
alkalmazáshoz.



Kézi hozzáadás:

1. Koppintson az "Eszközhozzáadása" lehetőségre, vagy koppintson a "+" gombra
a jobb felső sarokban.

2. Válasszaki az eszköz típusát (Wi-Fi).



A készülék beállítása

Jelszómegadása

Keressen egy Wi-Fihotspotot, és adja meg a jelszót.



Koppintson a "Tovább" gombra. Figyelje meg, hogy a készülék csatlakozik-e az
alkalmazáshoz.

Reset

Ha a Wi-Fi intelligens aljzat nem reagál a parancsokra, lehet, hogy újra kell állítani.

1. Húzza ki a Wi-Fismart aljzatot a konnektorból.
2. Dugja visszaa készüléket a konnektorba, és kapcsolja be a készüléket.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi vezérlés gombot, amíg a LED-kĳelzőgyor-
san villogni nem kezd.
4. Az eszköz beállításához kövesse a fenti Konfiguráció című fejezetben leírt lépé-
seket.

Egyeszköz nevének megváltoztatása

1. A csatlakoztatott eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az "Eszközli-
sta" elemre. 2.
2. Koppintson az "Eszköznévmódosítása" lehetőségre, és adjon meg egy új nevet
az eszköznek.

Megjegyzés: Ha a Wi-Fi Smart Nestet az Amazon Echo™ segítségével kívánja
vezérelni, válasszon egy egyedi, jól hangzó nevet.

Eszközökmegosztása

1. A profilban koppintson a "Készülékmegosztás"lehetőségre.
2. Koppintson a 'Hozzáadás' lehetőségre.
3. Válasszaki a megosztani kívánt eszközt.
4. Adja meg a megosztani kívánt személy telefonszámát vagy e-mail címét.
5. Koppintson a "Megerősítés" gombra.



Ütemterv

Ütemezéseket lehet hozzáadni, hogy a készülékeket előre programozott időpon-
tokban és a hét napjain be- vagy kikapcsolja. Az ütemezés lehet egyszeri vagy a
hét bizonyos napjain ismétlődő.

Ütemterv aktiválása:

1. A készülékképernyőjén koppintson a Smart Nest elemre, majd válasszaaz"Üte-
mezés" lehetőséget.
2. Koppintson a "Menetrend hozzáadása" lehetőségre.
3. Állítsa be a kívánt ütemezést.

Mérés

Nyomja meg a " " gombot a számláló beállításához.



Karbantartás és firmware frissítés

A firmware új funkciókkal egészülhet ki. A firmware-frissítések ellenőrzése:

1. Koppintson az "Info" lehetőségre.
2. Koppintson a "Firmware-frissítés ellenőrzése" lehetőségre.

Eszközeltávolítása

1. Ha el szeretne távolítani egy eszközt az alkalmazáslistáról, koppintson az alkal-
mazás jobb felső sarkában lévő "Info" ( ) gombra.
2. Koppintson az "Eszközeltávolítása" lehetőségre.



Környezetvédelem

Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai
hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A
hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon.
Amegfelelő ártalmatlanítás biztosításávalmegelőzheti a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A
használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártal-
matlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a
témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy
a termék beszerzésihelyén lévő üzletben lehet kérni.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű,
biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelve-
inek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszély-
eket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás
fordítása.


