panel na podczerwień

SmartPlug
Termostat WiFi, wersja plug-in

Instrukcja obsługi
Wersja: SDUM-1804-01

Wstęp
Sundirect Smart Plug to kompaktowa wersja termostatu Wi-Fi, zaprojektowana specjalnie
do współpracy z panelami na podczerwień Sundirect Plus. Smart Plug służy do włączania,
wyłączania i regulacji temperatury paneli. Dodatkowo, Smart Plug można obsługiwać
także za pomocą naszej aplikacji Sundirect Smart.
Instrukcja obsługi
Połączenie Smart Plug i panelu
1. Na skrzynce sterowniczej panelu wciśnij dwukrotnie przycisk „P”. Zielona kontrolka
zacznie migać i panel jest gotowy do połączenia.
2. Podłącz Smart Plug do gniazdka. Na ekranie pojawi się komunikat „OF”, przytrzymaj
dłużej przycisk „P” na Smart Plug i na ekranie pojawi się komunikat „P”. W
międzyczasie przestanie migać zielona kontrolka sygnalizując nawiązanie połączenia.
3. Teraz włącz Smart Plug, aby ręcznie sterować panelem.
Wi-Fi i obsługa za pomocą aplikacji Sundirect Smart
1. Zeskanuj znajdujący się z prawej strony kod QR, aby rozpocząć
pobieranie Sundirect Smart, albo pobierz aplikację bezpośrednio z App
Store lub Google Playstore. Otwórz aplikację i zarejestruj swój numer
telefonu i adres email.
2. Sprawdź, czy na ekranie Smart Plug symbol sieci Wi-Fi miga szybko (jeśli tak się nie
dzieje, wyłącz Smart Plug wciskając przycisk zasilania, a następnie przytrzymaj dłużej

przycisk Wi-Fi, do momentu aż symbol zacznie szybko migać). Otwórz aplikację w
smartfonie i dodaj urządzenie wciskając „+" w prawym górnym rogu.
3. Wpisz hasło domowej sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy sieć działa i ustaw panel oraz smartfon
jak najbliżej routera (uwaga: aplikacja działa tylko w sieci 2,4 GHz).
4. Poczekaj, aż status połączenia pokaże 100%, aby zakończyć konfigurację. Kiedy
symbol sieci Wi-Fi na Smart Plug przestanie migać, połączenie jest nawiązane i można
sterować Smart Plug za pomocą aplikacji Sundirect Smart.
W przypadku nieudanego połączenia, włącz Smart Plug. Przytrzymaj dłużej
przycisk sieci Wi-Fi, aż symbol Wi-Fi zacznie wolno migać i ponów proces
łączenia.
Ustawianie temperatury
Włącz Smart Plug przyciskiem zasilania, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „P", ustaw
temperaturę i wciśnij ponownie przycisk „P", aby zatwierdzić i wyjść.
Gwarancja
Sundirect udziela na Smart Plug gwarancji producenta na okres 2 lat od daty zakupu. W
okresie gwarancyjnym Sundirect naprawi lub wymieni Smart Plug, jeśli awaria
spowodowana była niewłaściwymi materiałami lub wykonawstwem. W przypadku
reklamacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Sundirect i zwrócić
sterownik wraz z dowodem zakupu.

