LAN + WiFi + GSM

PULSE

CELOTRON

Älykoti järjestelmä

Pikaohje

1. Lataa applikaatiomme: "PULSE-APP"
Sinulla on kaksi tapaa ladata “PULSE-APP” sovellus:
1.

Etsi Pulse-APP sovellus App Storesta tai Play kaupasta.

2.

Skannaa QR-koodi oikealla. Siirryt suoraan kotisivuillemme ja
löydät sieltä latauslinkin sovellukseen.

2. Kytke virta päälle
Kytke laite päälle virtapainikkeesta laitteen takaa. Kuulet
merkkiäänen ja valo etupaneelissa alkaa vilkkumaan. Laitteen
käynnistyminen kestää n. 45 sekuntia virran päälle
kytkemisestä.

3. Muodosta yhteys “PULSE” keskukseen
Varmistu ensin että WLAN yhteydessä, johon olet järjestelmääsi
liittämässä, on toimiva internet yhteys. Siirry puhelimesi Wifi asetuksiin
ja liitä puhelimesi kertaalleen kyseiseen WLAN verkkoon.
(Huom. Mikäli puhelimessasi on jo ko. verkko muistissa, ei sinun tarvitse sitä uudelleen
ohjelmoida).

Tämän jälkeen vaihda puhelimesi WiFi verkoksi listalla

näkuvä ”pulse_” alkuinen verkkoyhteys. (Jätä mahdollinen ilmoitus internet
yhteyden puuttumisesta huomiotta!)

Yhteyden salasana on: 1234567890

Mikäli ed.sijaan aiot käyttää LAN kaapeliyhteyttä, kytke ”Pulse” laitteesi
RJ45 kaapelilla nyt reitittimeesi. (Huom. Käytä vain jompaakumpaa.)

4. Verkkoasetukset
Valitse “Pulse” sovellus puhelimesta. Lisää uusi laite seuraavasti:

Anna Wlan verkkosi salasana
*Tuki ainoastaan 2.4Ghz

Paina ”Lisää laite” painiketta

Vahvista DHCP jos laite kytketty
kaapelilla reitittimeen tai aseta ip
osoite manuaalisesti

Valitse LAN (kaapeli) tai WiFi yhteys
laitteen internet yhteyttä varten

Laite
muodostaa
yhteyden
internetiin, kun ”Vahvista” painiketta
on painettu. Yhteyden muodostus
kestää n. 20 - 45 sekuntia.

5. Aseta salasana ja nimeä laitteesi

Laite ilmoittaa onnistuneesta
internet yhteyden
muodostumisesta.

Aseta laitteen salasana.
4 Merkkiä.

Nimeä laite

Valmista!

K&V
K1:Mitä tehdä jos merkkivalo jää vilkkumaan verkkoyhteyden asetuksen
jälkeen?
V: Uudelleen käynnistä laite, Ja aloita laitteen konfigurointi uudelleen kohdasta 2.

K2: Mitä tehdä jos sovellukseen tulee kuvan 1.
mukainen, tai vastaava ilmoitus?
V: Paina “Yhdistä uudelleen”.

K3: Mitä tehdä jos puhelin ei löydä
yhteyttä mikä alkaa pulse_xxxx, edes
uudelleen käynnistyksen jälkeen?
V: Paina yli 5s. laitteen pohjassa olevaa “reset”
painiketta. Laite uudelleen käynnistyy kolmen
äänimerkin jälkeen. Sen jälkeen aloita laitteen
konfigurointi uudelleen kohdasta 2.
Kuva 1.

Huom.
·Tarvitset iPhone tai Android älypuhelimen + internet yhteyden
·iOS versio 7.0 tai uudempi
·Android versio 4.3 tai uudempi.
·Yhteensopiva Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, PULSE tukee ainoastaan 2.4GHz WiFi reitittimiä.
·Varmistu, että reitittimessäsi on internet yhteys ja DHCP palvelu päällä.
Huom. PULSE käyttää yhteyksissä vain IPV4 protokollaa.

