Modul Wi-Fi
MANUAL De INSTALARE AL APLICATIEI
1. Conectati modulul WI-FI la reteaua
electrica cu ajutorul alimentatorului furnizat in Kit.
2. Conectati cu ajutorul cablului special furnizat in Kit, dispozitivul
electronic (soba pe peleti, centrala, etc.) la modului WI-FI.

3. Ledul verde (POWER) este conexiunea fixa.
4. Ledul portocaliu (Access Point) se aprinde intermitent pentru circa 5 secunde, dupa care ramane fix.
Daca in aceast timp se mai aprind si alte leduri diverse de cel asociat Access Point, tineti apasat pe butonul Reset
pentru o secunda si apoi lasati.
5. De pe un dispozitiv dotat cu periferie Wi-Fi (computer/ tableta/ smartphone) trebuie efectuata conexiunea la
reteaua Wi-Fi creata de modulul Wi-Fi. Numele retelei de cautat (SSID) va fi asemanatoare cu “XXXXXXXXWifi_000780FFFFFF”. Verificati daca reteaua periferica Wi-Fi (computer/tableta/smartphone) a preluat conexiunea
corecta cu reteaua creata de modulul Wi-Fi.
6. Deschideti browserul de pe dispozitivul pe care il utilizati (Internet Explorer, Firefox, etc.) si scrieti in bara de cautare
urmatoare adresa: http://192.168.1.1 .

7. Va fi deschisa pagina principala a modulului Wi-Fi unde veti gasi anumite informatii folositoare pentru instalare.

8. In partea stanga a paginii web, clickati pe acest link “Wifi configuration”

9. Selectati din lista reteaua pe care urmeaza sa o utilizati pentru conectarea dispozitivului la Internet si introduceti
parola retelei selectionate.
10. Clickati pe butonul “Connect” pentru a conecta modulul la internet.
11. Ledul portocaliu (Access Point) se va stinge, si se va aprinde ledul portocaliu (Internet), aprinzandu-se intermitent
pentru cateva secunde, dupa care va deveni conexiune fixa, si va indica faptul ca, conexiunea la Internet a fost
finalizata cu succes.
12. Dupa cateva secunde de la conexiunea la Internet se va aprinde fix ledul portocaliu (Server Remoto) si va indica
faptul ca modulul a finalizat corect procedura de configurare.
13. In acest moment produsul achizitionat de dvs. este conectat stabil la reteaua de Internet.

Acum treceti la instalarea aplicatiei “Euroalpi”
relativele STORE de pe dispozitivele voastre

in sine pe care trebuie sa o descarcati de pe
mobile (tablet/smartphone):

- pentru dispozitivele Apple: APP STORE,
- pentru dispozitivele Android: GOOGLE PLAY,
- pentru dispozitivele Windows: WINDOWS STORE.
Deschideti aplicatia chiar dupa ce s-a terminat descarcarea.
Se va deschide pagina Home a aplicatiei, clickati pe sectiunea “Registrati” din meniul principal.
Odata efectuata inregistrarea veti primi un mail de confirmare in casuta postala electronica.
14. Intoarceti-va pe pagina Home a aplicatiei si deschideti propriul account introducand datele (adresa de email si
parola), date utilizate pentru faza de inregistrare. Acum aveti posibilitatea sa introduceti un nou dispozitiv clickand
pe sectiunea “Aggiungi stufa” din meniul principal.

In timpul acestei proceduri va trebui sa introduceti urmatoarele informatii:
- CODICE ARTICOLO si SERIAL NUMBER pe care le gasiti in parte de jos a dispozitivului electronic (soba pe peleti,
centrala, etc.),
- MAC ADDRESS si CODICE DI REGISTRAZIONE pe care le puteti gasi in partea de jos a modulului Wi-Fi (vezi figura
de mai jos).

In acest moment dispozitivul vostru electronic (soba pe peleti, centrala, etc.) a fost adaugata si poate fi gestionata cu
ajutorul aplicatiei de pe dispozitivul vostru mobil (tableta/smartphone).
Puteti sa gestionati in mod autonom de pe dispozitivul mobil toate functiile disponibile ale produsului achizitionat
de dvs.

