ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1948

Connect. Adjust. Save.

WI-FI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ANDROID

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Νέος λογαριασμός: ενεργοποίηση και καταχώρηση προϊόντος
Δημιουργία λογαριασμού. ........................................................ σ. 3

Περιγραφή λειτουργίας εφαρμογής
Κεντρική οθόνη ......................................................................... σ. 5

Μενού ................................................................................................. σ. 5
Ζώνες. ........................................................................................................ σ. 6
Συσκευές ................................................................................................... σ. 7
Προγραμματισμός .............................................................................. σ. 8
Λειτουργία “Απουσίας”....................................................................... σ. 9
Διαγραφή προϊόντων ......................................................................... σ. 9

Δημιουργία λογαριασμού

Λογαριασμός:
Εγγραφή και δημιουργία
λογαριασμού.

Δημιουργήστε έναν
λογαριασμό.
Χρησιμοποιείστε το email
σας ως user name.
Διαβάστε και
συμφωνείστε με τους
όρους για να
δημιουργήσετε
λογαριασμό.

Καταχωρήστε τη συσκευή και/ή την «έξυπνη» Wi-Fi
πρίζα σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται. Σημείωση! Το
τηλέφωνό σας/η συσκευή σας πρέπει να είναι
συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω μιας
Wi-Fi σύνδεσης στη ζώνη 2,4 GHz, όπου βρίσκεται και
το δίκτυό σας (SSID/Όνομα δικτύου).

Ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος
μος.
Μπορείτε τώρα να
προσθέσετε και να
καταχωρήσετε το
θερμαντικό σας σώμα Adax.

Η εφαρμογή
μογή ψάχνει και καταχωρεί την συσκευή σας.
σας
.
Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 60”.
60 Εάν η
καταχώρηση αποτύχει και σας ζητηθεί να ξανά
προσπαθήσετε, ελέγξτε ότι το όνομα του δικτύου σας
(SSID) και ο κωδικός είναι σωστά.
σωστά
Θυμηθείτε ότι το SSID πρέπει να είναι
ε
το όνομα του οικιακού
δικτύου σας.
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Καταχώρηση συσκευής

Η συσκευή σας έχει
καταχωρηθεί στην
εφαρμογή. Προτείνουμε
να δώσετε στην
συσκευή ένα όνομα, πχ.
“Living room”, “Kitchen”
ή “Office”

Καταχωρήστε την συσκευή
σας σε μία ζώνη. Ονομάστε
την ζώνη που τοποθετήσατε
την συσκευή.
Εάν έχετε διάφορες
συσκευές Adax
συνδεδεμένες στης ίδια
ζώνη, μπορείτε να ελέγχετε
όλες τις συσκευές με τις
ίδιες ρυθμίσεις και
προγραμματισμούς.
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Κεντρική οθόνη

Ρυθμίσεις της
συσκευής/ζώνης. Οι
αριθμοί δείχνουν (22°C),
π.χ. η θερμοκρασία που
έχει ρυθμιστεί η συσκευή.
Ρυθμίστε πάνω ή κάτω με
“+” ή “-”.
Το νούμερο (22.1°C) είναι η
πραγματική θερμοκρασία του
δωματίου.
Εάν έχετε διάφορες
συσκευές/ζώνες
καταχωρημένες στην
εφαρμογή Adax Wi-Fi App,
μπορείτε να τις δείτε εάν
σπρώξετε (swiping) την
οθόνη αριστερά ή δεξιά.

Προγραμματισμός Χειροκίνητος
ίνητος έλεγχος
“Προγραμματισμός” –
Εδώ μπορείτε να
ρυθμίσετε
Ένα “Εβδομαδιαίο
πρόγραμμα”

Λειτουργία
“Απουσίας”

Το “εικονίδιο
εικονίδιο χειρός”
χειρός
στο κέντρο
Στην λειτουργία
επιτρέπει
“απουσίας” μπορείτε
χειροκίνητο έλεγχο
να ορίσετε μία
της θερμοκρασίας
σταθερή
θερμοκρασία, εάν
απουσιάσετε για
μεγάλο χρονικό
διάστημα, ή περίοδο
διακοπών κ.λ.π.

Μενού

Το κυρίως μενού στην
πάνω αριστερή γωνία έχει
τις επιλογές:
1. Account info
2. Zone settings
3. Device – Προσθέτετε και
βλέπετε λεπτομέρειες για
τις συσκευές και τις πρίζες.
4. Schedules – Προθέτετε
κι επεξεργάζεστε
εβδομαδιαία
προγράμματα.

Account:
Λεπτομέρειες λογαριασμού,
έκδοση εφαρμογής κ.λ.π.
Το Account ID χρειάζεται για
τεχνική υποστήριξη.
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Ζώνες

Προσθέτετε και
διαχειρίζεστε τις ζώνες
σας.
Η εφαρμογή μπορεί να
διαχειριστεί διάφορα
σπίτια/τοποθεσίες, όπως
“House”, “Cabin”, or
“Appartment”. Σε ένα
“Home” μπορείτε να
προσθέσετε διάφορες
ζώνες, όπως “Living room”,
“Kitchen” and/or “Bedroom”.

Προσκαλέστε κάποιον
χρήστη…
Εάν κάνετε κλικ στο “Home”
από το κυρίως μενού Zone,
μπορείτε να επεξεργαστείτε
το όνομα και να
προσκαλέσετε άλλους
χρήστες να διαχειριστούν τις
ρυθμίσεις των συσκευών
σας.

Όταν κάνετε κλικ στη ζώνη
“Living room” θα βρείτε
διάφορες ρυθμίσεις κι επιλογές.
Επεξεργαστείτε κι αλλάξτε το
όνομα της ζώνης.
“Temperature monitoring» μηνύματα όταν η θερμοκρασία
αλλάζει.
“Child lock” κλείδωμα θερμοστάτη για
χειροκίνητες αλλαγές.
“Open window detection” Ανιχνεύει εάν υπάρχει γρήγορη
πτώση της θερμοκρασίας.
“Adaptive heating start” –Όταν
ορίσετε θερμοκρασία στους
22°C στις 16:00 η συσκευή θα
ξέρει πότε να ξεκινήσει να
θερμαίνει ώστε να φτάσει στους
22°C στις 16:00.
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Συσκευές

Κυρίως μενού - “Devices”
εδώ θα βρείτε μια λίστα με
όλες τις συσκευές που
έχουν καταχωρηθεί στην
εφαρμογή μέσω το
“Home” και “Zone”. Για να
προσθέσετε νέα θερμαντικά
σώματα και άλλες συσκευές
κάντε κλικ στο “Add
products”. Για να
επεξεργαστείτε το όνομα της
συσκευής, κάντε κλικ στο
“Heater 1” ώστε να ανοίξει
και να την δείτε.

Όταν έχετε κάνει κλικ πάνω
στο προϊόν, θα πάρετε
λεπτομερείς πληροφορίες
για το θερμαντικό σώμα,
τελευταία καταγεγραμμένη
θερμοκρασία, τελευταία
έκδοση λειτουργικού
(firmware) κ.λ.π
Εάν υπάρξει νέα έκδοση
λειτουργικού, μπορείτε να
κάνετε ενημέρωση.
Σημειώστε ότι μπορείτε να
κάνετε ενημέρωση του
λειτουργικού μόνο όταν
είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο
δίκτυο που είναι και το
θερμαντικό σώμα.
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Προγραμματισμός
Επεξεργαστείτε κι
αλλάξτε εβδομαδιαίο
προγραμματισμό. Ρυθμίστε το διάστημα
επιλέγοντας τις ημέρες –
Ρυθμίστε ώρα έναρξης
και τέλους – Ρυθμίστε τον
τρόπο θέρμανσης comfort ή κάποιον άλλον
που προτιμάτε. Για να
ορίσετε διαφορετικό τρόπο
θέρμανσης κατά την
διάρκεια της ημέρας και της
βδομάδας, πρέπει να
επαναλάβετε την
διαδικασία έτσι ώστε να
καλύψετε όλο το 24ωρο
της ημέρας.

Κυρίως μενού - “Schedules”
Υπάρχουν τέσσερα
προκαθορισμένα
εβδομαδιαία προγράμματα
για να διαλέξετε.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε
οποιοδήποτε από αυτά τα
προγράμματα, σύμφωνα με
τις προτιμήσεις σας ή να
προσθέσετε και να
δημιουργήσετε ένα
πρόγραμμα από την αρχή
με τους χρόνους και τους
τρόπους θέρμανσης που
θέλετε.

Όταν επιλέγετε κάποιο από
τα εβδομαδιαία
προγράμματα, μπορείτε να
δείτε τις λεπτομέρειες του.
Εδώ μπορείτε να
επεξεργαστείτε και να
αλλάξετε τις θερμοκρασίες
για διαφορετικούς τρόπους
θέρμανσης με το “+” και “-”.
Για να επεξεργαστείτε τις
ημέρες και τα χρονικά
διαστήματα επιλέξτε το
“edit”, στην πάνω δεξιά
γωνία.

Επεξεργαστείτε κι αλλάξτε
το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα. – Ορίστε τα
διαστήματα επιλέγοντας τις
ημέρες – Ορίστε χρόνο
έναρξης και τερματισμού –
Ορίστε τρόπο θέρμανσης comfort ή άλλον της
επιλογής σας. Για να
ορίσετε διαφορετικό τρόπο
θέρμανσης κατά την
διάρκεια της ημέρας και
της βδομάδας, πρέπει να
επαναλάβετε την
διαδικασία έτσι ώστε να
καλύψετε όλο το 24ωρο
της ημέρας.
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Λειτουργία “Απουσίας”

Away mode: Ορίστε την
Κεντρική οθόνη –
Λειτουργία “Απουσίας” (Away mode). θερμοκρασία “απουσίας”
έως ότου σταματήσετε
χειροκίνητα την ρύθμιση.

Ρυθμίστε την θερμοκρασία,
την ημερομηνία και ώρα που
θέλετε να ενεργοποιηθεί η
Λειτουργία “Απουσίας”
(Away mode).

Διαγραφή

Καταργήστε και διαγράψτε
προϊόντα / συσκευές
θέρμανσης από τη λίστα
συσκευών σας. Σπρώξτε
το προϊόν προς τα
αριστερά και θα εμφανιστεί
η επιλογή “Delete”.

Καταργήστε και διαγράψτε
“Home” or “Room” από την
λίστα της ζώνης σας.
Σπρώξτε το “Room” προς
τα αριστερά και θα
εμφανιστεί η επιλογή
“delete”.

Καταργήστε και διαγράψτε
προγραμματισμούς
“Schedules
Schedules” από την λίστα
σας Σπρώξτε το “program”
σας.
προς τα αριστερά και θα
εμφανιστεί η επιλογή.
επιλογή
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