Splošna predstavitev

SLO

Sundirect Smart Plug je kompaktni WiFi termostat z vtičem, ki je
posebej zasnovan za uporabo z infrardečimi grelnimi ploščami
Sundirect serije "Plus".

SmartPlug

Vtična izvedba Wifi termostata

S termostatom Smart Plug lahko infrardeče grelne plošče
brezžično vklapljate in izklapljate ter s tem dosežete želeno
temperaturo v prostoru. Smart Plug lahko nadzorujete in
upravljate preko naše aplikacije »Sundirect Smart«.
Navodila za uporabo
Nastavitev povezave med termostatom Smart Plug in grelno
ploščo
1. Dvakrat pritisnite tipko “P” na nadzorni škatlici, ki se nahaja
na grelni plošči- zelena signalna lučka bo nato začela utripati.
Grelna plošča je sedaj pripravljena na seznanjanje s
termostatom.
2. Termostat Smart plug vstavite v električno vtičnico - zaslon
bo prikazal »OF«. Na termostatu pritisnite in držite tipko »P« na zaslonu se bo prikazal znak »P«. Zelena signalna lučka na
grelni plošči bo medtem prenehala utripati in bo s tem oznanila
zaključek seznanjanja.
3. Sedaj termostat Smart plug lahko vklopite in ročno upravljate
svojo grelno ploščo. Brezžično upravljanje lahko izvajate preko
aplikacije "Sundirect Smart APP".

Upravljanje WiFi in aplikacije "Sundirect Smart"
1. Skenirajte QR kodo na desni, da začnete s
prenosom aplikacije »Sundirect Smart« ali pa jo
prenesite iz trgovin Apple App Store ali Google
Play Store. Odprite aplikacijo in se registrirajte s
svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
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2. Preverite simbol za WiFi na zaslonu termostata Smart Plug in
se prepričajte, da utripa hitro (če signal ne utripa hitro, izklopite
termostat Smart Plug s pritiskom na tipko za vklop/izklop in
nato pritisnite in držite tipko WiFi, dokler ne začne signal za
WiFi hitro utripati), odprite aplikacijo na vašem pametnem
telefonu in dodajte napravo s pritiskom na "+" v zgornjem
desnem kotu aplikacije.

3. Vnesite geslo vašega domačega WiFi omrežja. Poskrbite tudi
za to, da vaše domače WiFi omrežje normalno deluje in da sta
grelna plošča ter pametni telefon/tablica čim bližje
usmerjevalniku Wi-Fi. (Upoštevajte, da naša aplikacija deluje
samo na 2,4 GHz omrežju).
4. Počakajte, da stanje povezovanja doseže "100%" in se
nastavitev zaključi. Ko signal WiFi na termostatu Smart Plug
preneha utripati, je povezava uspela, vaš termostat Smart Plug
pa je sedaj mogoče upravljati preko aplikacije "Sundirect
Smart". Če povezava ni uspela, vključite termostat Smart Plug,
pritisnite in držite tipko WiFi, dokler ne začne signal za Wi-Fi
utripati počasi in ponovite postopek povezave.
Kalibracija temperature
Vklopite termostat Smart Plug s pritiskom na tipko za vklop/
izklop, pritisnite in držite tipko "P" 5 sekund, nastavite želeno
temperaturo in pritisnite tipko "P" za potrditev in konec
kalibracije.
Garancija
Podjetje Sundirect ponuja za termostat Smart Plug 2-letno
garancijo. V času garancijskega roka od dneva nakupa bo
Sundirect vaš termostat Smart Plug popravil ali zamenjal, če je
okvara posledica napak v izdelavi ali v materialih. V primeru
garancijskega zahtevka se obrnite na vašega lokalnega
prodajalca Sundirect in vrnite nadzorno škatlico skupaj z
dokazilom o nakupu.

