PL Instrukcja szybkiej instalacji
Dane techniczne - moduł internetowy
Zużycie energii: 40mA
Pasmo RF: 433 MHz Pasmo ISM
Zasilanie: 5V DC 1A
Wymiary: (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 25 mm x 83 mm x 110 mm

1. Port mini-USB (5V DC 1A)
2. Port sieciowy (RJ45)
3. Przycisk instalacji / przycisk resetowania
4. Złącze anteny radiowej

5. Pasek informacyjny
L1 zielony - zasilacz
L2 pomarańczowy - zadania w toku
L3 czerwony - brak połączenia z serwerem
L4 niebieski - zadania sieciowe w toku

Proszę uważnie przeczytać tą instrukcję i zachować ją do wglądu w przyszłości.
Instalacja ta musi być zgodna z lokalnymi przepisami.

Ważne informacje
Dziękujemy za zakup modułu internetowego. To urządzenie zostało wyprodukowane w oparciu o jakościowy zaawansowany proces produkcyjny, zgodny z normami UNE-EN 60950,
UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6 i UNE-EN 300 220.
Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej do wglądu w przyszłości.
Moduł internetowy wraz z aplikacją pozwala na sterowanie grzejnikiem lub grzejnikami
elektrycznymi z urządzenia przenośnego. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach
z aplikacjami.
Nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapania
lub rozpryskiwania. Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami.
Urządzenie nie może być używane do zastosowań krytycznych lub takich,
które zagrażają bezpieczeństwo ludzi, przedmiotów lub zwierząt.

1. Instalacja urządzenia
a) wkręć antenę w jej złącze (4) i obróć ją lekko do końca wtyczki,
b) aby włączyć urządzenie wystarczy podłączyć zasilacz do portu mini-USB (1) za pomocą
dołączonego przewodu mini-USB,
c) podłącz moduł internetowy do routera za pomocą dołączonego przewodu sieciowego,
d) po włączeniu, na pasku stanu (5) pojawi się zielony wskaźnik (L1). Jeśli urządzenie posiada
dostęp do internetu, po kilku sekundach zgaśnie czerwony wskaźnik (L3). Czerwony wskaźnik (L3) informuje, że nie ma połączenia z serwerem i dlatego nie jest możliwa kontrola
urządzenia poza twoją lokalną siecią.

2. Parowanie modułu internetowego z aplikacją
a) pobierz aplikację AeroFlow na swoje urządzenie przenośne (Android lub iOS),
b) uruchom aplikację na swoim urządzeniu przenośnym. Upewnij się, że twoje urządzenie
przenośne i moduł internetowy są podłączone do tego samego routera,
c) aplikacja wyświetli komunikat informujący, że jest to początkowa instalacja,
d) z tyłu modułu internetowego naciśnij lekko przycisk instalacji (3) na maksymalnie jedną
sekundę spinaczem lub innym cienkim przedmiotem.
Rozpocznie się synchronizacja. Jeśli proces synchronizacji nie rozpocznie się po kilku sekundach, naciśnij przycisk instalacji (3) ponownie. Nigdy nie należy przytrzymywać przycisku
instalacyjnego dłużej niż jedną sekundę. Jeśli to nie zadziała, upewnij się, że twoje urządzenie
przenośne jest podłączone do tej samej sieci, do której jest podłączony moduł internetowy.
Wystarczy powtórzyć proces za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego. Nie ma ograniczeń w liczbie aplikacji sparowanych z tym samym modułem internetowym. Trzeba tylko
powtórzyć ten proces w każdym urządzenie przenośnym.

3. Dodawanie ogrzewania elektrycznego do systemu
Aby obsługiwać grzejniki AeroFlow za pomocą urządzenia, należy zainstalować odpowiednie
strefy. Wszystkie grzejniki elektryczne zainstalowane w tej samej streﬁe (np. „Pokój 1 - połączone dwa grzejniki”), działają zgodnie z poleceniami w tym samym czasie (na obu zmieniamy
temperaturę czy ustawienie godziny jednocześnie). Zainstaluj kilka stref (np. „Pokój 1", „Pokój 2",
„Kuchnia”) aby niezależnie sterować grzejnikami i ustawić indywidualne parametry dla każdego
pomieszczenia.
a) otwórz aplikację i naciśnij "Heating”,
b) naciśnij "Set" (na dole po prawej),
c) wpisz domyślne hasło "aeroflow" (bez cudzysłowów)
UWAGA: Klawiatury mogą nauczyć się haseł. Klikając na propozycję hasła możesz dodać
do niego spację, w ten sposób to uniemożliwiając,
d) naciśnij "Add zone" i nazwij strefę (np. "salon"),
e) naciśnij "Add heater" i podejdź do grzejnika, który chcesz sparować,
f) naciśnij przycisk "OK" na odpowiednim grzejniku i użyj klawiszy strzałek, aby przejść do
"Install" w menu "conﬁguration". Ponownie naciśnij przycisk "OK".

3. Dodanie ogrzewania elektrycznego do systemu (kontynuacja)
g) w aktualnie wybranej streﬁe w aplikacji, "Installed Modules" zostaną zwiększone o jeden. Kroki należy powtarzać do momentu utworzenia wszystkich stref i przypisania grzejników. Jeśli chcesz
dodać grzejnik elektryczny do istniejącej strefy, musisz wybrać strefę, w której chcesz zainstalować grzejnik elektryczny: w kroku d) należy wybrać przycisk "Edit zone", aby przypisać nowy grzejnik do istniejącej strefy. Pozwala to na grupowanie już zainstalowanych grzejników w jednej streﬁe.

Dzielenie się planami ogrzewania w różnych aplikacjach
Masz możliwość sterowania grzejnikami za pomocą wielu urządzeń przenośnych. Aby wykonać tę czynność, urządzenie źródłowe i urządzenie docelowe muszą być podłączone do tego
samego routera. Aby dodać więcej urządzeń przenośnych do sterowania ogrzewaniem, wykonaj następujące czynności:
a) dla nowego urządzenia przenośnego należy powtórzyć kroki opisane w punkcie
"Parowanie modułu internetowego z aplikacją”,
b) w urządzeniu docelowym naciśnij ikonę klucza (u góry po lewej) i wprowadź hasło
(domyślne hasło to "aeroflow" bez cudzysłowów),
c) w urządzeniu docelowym naciśnij "Communication”,
d) otwórz aplikację na urządzeniu źródłowym, które posiada strefy i programowanie, naciśnij
ikonę klucza (u góry po lewej) i wprowadź hasło (domyślne hasło to "aeroflow" bez cudzysłowów),
e) w urządzeniu źródłowym naciśnij "Communication”,
f) w urządzeniu źródłowym naciśnij "Send data", a w urządzeniu docelowym naciśnij "Receive
data".

Ustawianie czasu
Moduł internetowy automatycznie łączy się z internetem i pobiera stamtąd datę i godzinę.
Zaraz po tym data i godzina są wysyłane do wszystkich sparowanych grzejników.
Chcąc ręcznie wysłać datę i godzinę do wszystkich sparowanych grzejników, postępuj
w następujący sposób:
a) w aplikacji naciśnij ikonę klucza (u góry po lewej) i wprowadź hasło (domyślne hasło to
"aeroflow" bez cudzysłowów),
b) naciśnij "Communication",
c) naciśnij "Send time",
d) aplikacja pobierze aktualny czas z twojego smartfona / tableta i wyśle go do modułu
internetowego i wszystkich innych grzejników elektrycznych.

Resetowanie modułu internetowego do ustawień fabrycznych
OSTRZEŻENIE: Wszystkie zainstalowane ogrzewania elektryczne będą musiały być
ponownie sparowane!
Aby zresetować moduł internetowy do ustawień fabrycznych, należy nacisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk instalacji (3) aż zapali się niebieska lampka (L4). Trzymaj przycisk wciśnięty aż niebieska lampka (L4) się wyłączy i czerwona lampka (L3) zacznie mrugać.
Następnie zwolnij przycisk instalacji (3) i poczekaj, aż czerwona lampka (L3) przestanie
mrugać.
NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ urządzenia, dopóki czerwona lampka nie przestanie mrugać.

Moduł internetowy współpracuje z IPv4 i DHCP.

Wyprodukowano w UE

FAQ PL
Diody LED w górnej części modułu internetowego:
Brak świecących diod w górnej części modułu internetowego
Jeśli na górze modułu internetowego nie ma diod LED, brakuje zasilania.
Tylko czerwona dioda w górnej części modułu internetowego
Jeśli tylko czerwona dioda LED świeci się w górnej części modułu internetowego, oznacza to, że nie ma połączenia z routerem.
Zielona dioda na stałe + pomarańczowa dioda na stałe + czerwona dioda na stałe + czasem mrugająca niebieska dioda
Moduł internetowy ma zasilanie i połączenie z routerem, ale wciąż próbuje uzyskać lokalny adres IP z routera.
Niebieska dioda LED mruga, gdy dane zostaną przesłane do routera za pomocą kabla sieciowego.
Zielona dioda na stałe + czerwona dioda na stałe + czasem mrugająca niebieska dioda
Moduł internetowy jest poprawnie podłączony do routera (i ma lokalny adres IP), ale nadal próbuje połączyć się z serwerami zewnętrznymi. Moduł internetowy może być obsługiwany lokalnie, ale nie poza siecią (brak połączenia za pośrednictwem mobilnego Internetu
lub zewnętrznej sieci WLAN).
Pomarańczowa dioda LED czasami mruga, gdy transmitowany jest sygnał radiowy (433 MHz) (sygnał żądania z aplikacji; sygnał
sterujący z aplikacji; transmisja daty / godziny do odbiornika, ...). Pomarańczowa dioda LED nigdy nie świeci się na stałe.
Zielona dioda na stałe + czasem niebieska dioda
Wszystko działa poprawnie, a urządzenie jest gotowe do pracy ze wszystkimi istniejącymi funkcjami. Pomarańczowa dioda LED czasami
mruga, gdy transmitowany jest sygnał radiowy (433 MHz) (sygnał żądania z aplikacji; sygnał sterujący z aplikacji; transmisja daty / godziny
do odbiornika, ...). Pomarańczowa dioda LED nigdy nie świeci się na stałe.
Rozwiązywanie problemu
1. Moduł internetowy nie podświetla żadnych diod (żadnych na górze A TAKŻE żadnych z tyłu).
Powód: moduł internetowy nie ma zasilania.
a. przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do zasilacza lub do modułu internetowego,
b. zasilacz nie jest podłączony do gniazda zasilania,
c. gniazdo nie jest podłączone do zasilania,
d. zasilacz jest zepsuty. Spróbuj użyć innego zasilacza (5V = 1A),
e. przewód zasilający jest uszkodzony. Spróbuj użyć innego przewodu USB-mini.
2. Moduł internetowy nie podświetla diod na górze, ale świecą się diody przy porcie gniazda sieciowego z tyłu modułu internetowego.
Powód: moduł internetowy jest uszkodzony i musi zostać wymieniony (uszkodzona czerwona dioda lub uszkodzony moduł internetowy).
3. Moduł internetowy podświetla na stałe czerwoną diodę na górze, ale diody przy gnieździe sieciowym z tyłu modułu internetowego
nie świecą się.
Powód: moduł internetowy nie ma połączenia z routerem.
a. przewód sieciowy nie jest prawidłowo połączony z routerem. Sprawdź połączenia w gnieździe sieciowym,
b. router jest odłączony od zasilania. Sprawdź czy router jest podłączony i czy działa prawidłowo,
c. przewód sieciowy jest uszkodzony. Sprawdź za pomocą innego przewodu RJ45,
4. Moduł internetowy podświetla zieloną diodę na stałe, pomarańczową diodę na stałe, czerwoną diodę na stałe i czasem mruga
niebieska dioda na górze; diody przy gnieździe sieciowym świecą ciągłym, zielonym światłem i mrugają pomarańczowym
światłem. Natomiast pomarańczowa dioda LED nigdy nie jest wyłączona.
Powód: moduł internetowy nie otrzymuje lokalnego IP z routera.
a. proces uzyskiwania adresu IP z routera trwa kilka sekund. Jest możliwe, że w przypadku niektórych routerów trzeba czekać więcej czasu.
Poczekaj kilka minut i jeśli pomarańczowa dioda nie zgaśnie, przejdź do kroku poniżej,
b. spróbuj podłączyć przewód sieciowy do innych portów wyjściowych z routera i przejdź ponownie do kroku powyżej,
c. router ma włączoną zaporę sieciową lub ograniczenia MAC. Sprawdź konﬁgurację routera,
d. router nie jest kompatybilny. Chociaż jest to bardzo dziwna sytuacja, może się okazać, że router nie może być używany z modułem
internetowym. Prosimy o kontakt z serwisem technicznym w celu uzyskania spersonalizowanego wsparcia technicznego.
5. Moduł internetowy zieloną diodę na stałe, czerwoną diodę na stałe i czasem mruga niebieska dioda na górze.
Natomiast czerwona dioda nigdy nie jest wyłączona.
Powód: moduł internetowy nie ma połączenia z zewnętrznymi serwerami.
a. proces komunikacji z siecią zewnętrzną trwa kilka sekund po zgaszeniu czerwonej diody. Jest możliwe, że w przypadku niektórych
routerów trzeba czekać więcej czasu. Poczekaj kilka minut i jeśli czerwona dioda nie zgaśnie, przejdź do kroku poniżej,
b. router nie ma połączenia z Internetem. Sprawdź czy sieć ma dostęp do Internetu,
c. serwery są nieaktywne. Z powodu konserwacji lub rozłączenia serwerów komunikacja z serwerami nie jest możliwa,
Jeżeli w przeszłości moduł internetowy miała połączenie z serwerem, powodem może być powyższe wyjaśnienie. Reaktywacja serwera
może zająć kilka minut lub kilka godzin. Jeśli problem nadal się utrzymuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną,
d. router ma włączoną zaporę sieciową lub ograniczenia połączeń. Sprawdź konﬁgurację routera.
6. Moduł internetowy podświetla zieloną diodę na stałe i czasem mruga niebieska dioda na górze. Mimo to smartfon / tablet
nie może zostać sparowany. Pasek procesu synchronizacji zaczyna się rozwijać, ale podczas procesu zatrzymuje się i aplikacja
wyświetla komunikat o błędzie.
Powód 1: smartfon / tablet jest urządzeniem z systemem iOS i aktywowane jest wsparcie Wi-Fi.
a. przejdź do ustawień urządzenia Apple i wybierz menu „Mobile Data”. Przewijaj w dół, aż pojawi się opcja "WiFi Assist", a następnie ją
dezaktywuj podczas procesu synchronizacji.
Powód 2: sygnał Wi-Fi z routera nie jest dobry. Występują małe przerwy w sygnale i proces nie może być zakończony.
a. zbliż się do routera lub wzmocnij sygnał Wi-Fi z routera.
7. Moduł internetowy podświetla zieloną diodę na stałe, i czasem mruga niebieska dioda na górze. Mimo to smartfon / tablet
nie może zostać sparowany. Pasek procesu synchronizacji nie rozwija się i po kilku sekundach aplikacja wyświetla komunikat
o błędzie.
Powód 1: smartfon / tablet nie jest podłączony do odpowiedniej sieci Wi-Fi.
a. sprawdź ustawienia Wi-Fi na smartfonie i podłącz go do sieci Wi-Fi dostarczonej przez router, do którego podłączona jest moduł internetowy.
Powód 2: smartfon / tablet jest urządzeniem z systemem iOS i aktywowane jest wsparcie Wi-Fi.
a. przejdź do ustawień urządzenia Apple i wybierz menu „Mobile Data”. Przewijaj w dół, aż pojawi się opcja "WiFi Assist", a następnie ją
dezaktywuj podczas procesu synchronizacji.
Powód 3: sieć Wi-Fi ma inną konﬁgurację niż sieć LAN.
a. sprawdź konﬁgurację routera i ustaw w obu sieciach te same parametry.

