BT725 WiFi
SZYBKI START DO DZIAŁANIA
- KONFIGURACJA TERMOSTATU Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM -

Ten przewodnik pokaże:
• Zainstalowanie termostatu
• Konﬁgurowanie termostatu w sieci Wi-Fi
• Łatwa konﬁguracja za pomocą smartfona

Zanim zaczniesz
Upewnij się, że masz wszystkie narzędzia i uprawnienia do zamontowania (patrz montaż) i czy
posiadasz:
• router WiFi
• prawidłowy adres e-mail
• smartfon

Montaż
LED

Suwak funkcji:
AUT - działa zgodnie z programem
ZAP - stale włączony VYP - trwale wyłączony

SYGNAŁY LED NA ODBIORNIKU

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ODBIORNIKA:

świeci przez 4 sekundy po włączeniu wyjścia

KOCIOŁ

miga przez 4 sekundy, gdy wyjście jest wyłączone

świeci, gdy podłączony jest komputer (PC ) lub urządzenie mobilne
1) miga nieregularnie podczas komunikacji z komputerem (przy wymianie danych)
2) miga przez 1/2 sekundy = TRYB PRZECIW ZAMARZANIU

świeci, gdy zdalna komunikacja odbywa się za pośrednictwem serwera
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1) 3,5 sekundy świeci i pół sekundy przerwy w trybie PUNKT DOSTĘPU (AP)
i nie komunikuje się zdalnie za pośrednictwem serwera
2) 3,5 sekundy przerwy i pół sekundy świeci, gdy jest w PUNKCIE DOSTĘPU (AP)
3) miga, gdy moduł WiFi jest uszkodzony
świeci podczas przesyłania danych między odbiornikiem i nadajnikiem
miga podczas awarii transmisji lub jeśli nadajnik nie jest w komunikacji z nadajnikiem(
czujnikiem temperatury)

wyjście dla kotła
(bez potencjałowy
styk) maks. 8 A

przelotowe
gniazdo dla
połączenia innego
urządzenia

!

W przypadku awarii sygnału między
odbiornikiem a nadajnikiem na czas
dłuższy niż 8 godzin, przejdzie
odbiornik do trybu przeciw
zamrożeniowego (8 min WYŁ. i 2 min. ON).

MONTAŻ NADAJNIKA:
A

B

C

AAA

AAA
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Otwórz przednią pokrywę nadajnika.

Włóż 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V.

Wsuń termostat na stojak i zabezpiecz go
obracając.

!

Unikaj miejsc takich jak: parapet, telewizor,
komputer lub urządzenia z gorącym lub
zimnym promieniowaniem.

!

Zawsze używaj tylko 2 baterii 1,5 V,
typ AAA! (nie używaj akumulatorów).

!

Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z
przepisami dotyczącymi postępowania z
niebezpiecznymi odpadami!

Zamontuj termostat w odpowiednim miejscu, gdzie bezpośredni przepływ ciepła nie wpłynie na jego działanie, np. z grzejnika, światło słoneczne i inne zakłocające
wpływy. Unikaj także montażu na zewnętrznej ścianie. Wysokość montażu powinna wynosić ok. 1,5 m nad ziemią.Umieść termostat w tak zwanym pokoju referencyjnym,
np. salon (w zależności od temperatury w tym pomieszczeniu przełączanie źrodła ciepła).
Instalacja może być wykonywana tylko przez odpowiednio wykwaliﬁ kowaną osobę! Instalacja musi być przeprowadzona bez napięcia!

wersja 11.02+

Konﬁguracja
1. POBIERZ APLIKACJĘ NA TELEFON KOMÓRKOWY
Aktualna wersja dla WIN10 znajduje się w sklepie Microsoft pod tytułem: EOB PT-WiFi
https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wiﬁ/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab

EOB PT-WiFi_win10

Najnowszą wersję na Androida znajdziesz w Google Play pod tytułem: EOB PT-WiFi
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI
EOB PT-WiFi_android

Najnowszą wersję na iOS znajdziesz na App Store pod tytułem: EOB PT-WiFi
https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wiﬁ/id1435475591?l=cs&mt=8
EOB PT-WiFi_iOS

2. ROZPOCZNIJ APLIKACJĘ

Wybierz ZEZWÓL,
wymagane dla
automatycznego
wykrywania sieci
WiFi

Upewnij się, że
masz termostat
zamontowany i
zasilany!

3. USTAW TERMOSTAT PRZY POMOCY WiFi
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4. WYBIERZ SIEĆ I WPROWADŹ HASŁO SIECI
Jeśli twoja sieć
nie pojawia się na
liście, kliknij
na przycisk:
TWOJEJ SIECI
NIE MA NA
LIŚCIE
i kontynuuj dalej
zgodnie z
instrukcją.

Wprowadź poprawne
hasło z wybranej sieci.
Zalecamy oglądanie
hasła.

! OSTRZEŻENIE:
Jeśli wpiszesz złe hasło
lub nazwę sieci, termostat
nie łączy się i muszą zostać
wprowadzone ustawienia
fabryczne i powtórzona
konﬁguracja!
Jak zresetować termostat:
- na ODBIORNIKU naciśnij
PRZYCISK FUNKCYJNY na
tylnej części na około 5 sekund,
mrugną wszystkie diody LED,
a tym samym odbiornik
zresetowany.
Usunięta zostaje cała
konﬁguracja sieci WiFi, ale
nadajnik nie potrzeba ponownie
parować z odbiornikiem!

4. UTWÓRZ KONTO NA SERWERZE ELEKTROBOCK CZ

Polecamy
wprowadź
hasło, co nie
jest przywiązane
do twojego
konta e-mail.
Służyć ma tylko
aby połączyć
się z kontem na
ELEKTROBOCK CZ.

Zaznacz ten
kod w
poczcie
i skopiuj go.
Wstaw do
aplikacji
i naciśnij
przycisk OK.

Po tym
termostat
automatycznie
łączy się
z aplikacją
zobaczysz
obecne
dane z
termostatu.

tN4C9EFVFg
Jeśli do ciebie
poczta nie
dotarła,
sprawdź
ponownie
adres e-mail
Sprawdź czy
nie ma jej
w SPAM!

połączony

odłączony
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Sterowanie

Ukaże się znaczek w zakładce:

Ustawienia

Stan
baterii

Status
sygnału

Przykładowe ekrany po naciśnięciu
obraz programu.

OSTRZEŻENIE:
Ten krótki przewodnik po aplikacji został opracowany dla telefonu komórkowego Samsunga, dla innych typów telefonów mogą to
być inne ekrany a pasek sterowania (podmenu) różni się!
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące BT725 WiFi i EOB PT-WiFi, odwiedź www.elbock.cz

Dystrybutor: Elektrobok PL

MADE IN CZECH REPUBLIC

ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

www.elbock.cz
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