Instrukcja parowania urządzeń do
aplikacji eWelink Android i IOS

Zeskanuj QRcode aby pobrad aplikację lub poszukaj w Sklepie Play lub App Store „eWelink”

Cześd, dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Jesteśmy przekonani, że produkty,
które proponujemy spełnią Twoje oczekiwania i będą przyczyną pełnej satysfakcji.
Informacje podstawowe:
Ten skrócony przewodnik pozwala przeprowadzid parowanie nowego
urządzenia z aplikacją eWelink poprzez sied Wi-Fi 2,4 GHz

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie urządzenia zakupionego u nas lub innych
produktów z naszej oferty zadaj pytanie sklep@houseiq.pl
Jesteśmy tu aby Ci pomóc

Po zainstalowaniu i zarejestrowaniu
aplikacji powinieneś widzied
następujący widok.
Istnieją 2 metody parowania urządzeń z aplikacją eWelink.
Drugą metodę należy używad gdy pierwsza skończy się
niepowodzeniem.



Podłącz zakupione urządzenie
do zasilania.

Zachowaj szczególną ostrożnośd podczas podłączania do
zasilania sieci 230V. Wszelkie Instalacje 230V powinny byd
wykonywane przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.



Przyciśnij ikonę + z dolnej
części ekranu

Pierwsza metoda parowania
 Przyciśnij na przełączniku
przycisk parowania Wi-Fi
wskazany w instrukcji
urządzenia przez około 7
sekund. Do momentu, aż dioda
parowania Wi-Fi zacznie mrugad
według schematu:
- - - przerwa - - - przerwa
Schemat koresponduje z mrugającą ikoną Quick Pairing
Mode (Touch) na ekranie telefonu.



Przyciśnij na telefonie przycisk
„Dalej”

Aplikacja zapyta Cię o informacje dotyczące Twojej sieci
Wifi. Pamiętaj aby podczas parowania byd podłączonym do
docelowej sieci Wi-Fi.




Wpisz nazwę sieci oraz hasło
Przyciśnij na telefonie przycisk
„Dalej”

Aplikacja rozpocznie proces parowania automatycznego.
Proces ten z reguły trwa około minuty. Jeżeli proces ten
zakończy się niepowodzeniem upewnij się, że jesteś
podłączony telefonem do Wifi, Urządzenie jest
wystarczająco blisko Twojego routera Wifi. Dobrze
wpisałeś w aplikacji nazwę i hasło swojej sieci Wifi. Jeżeli
wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo a wciąż nie
możesz połączyd urządzenia za pomocą pierwszej metody
parowania to przejdź do drugiej metody parowania,
Instrukcję tej metody znajdziesz na następnych stronach.

Udane parowanie!
Nazwij swoje nowe urządzenie.
Gotowe do pracy!

Druga metoda parowania
Przyciśnij na przełączniku
przycisk parowania Wi-Fi
wskazany w instrukcji
urządzenia przez około 7
sekund. Puśd na 3 sekundy a
następnie ponownie przyciśnij
na około 7 sekund. Dioda
parowania Wi-Fi zacznie mrugad
szybko i równomiernie bez
przerw.
 Na ekranie telefonu w oknie
dialogowym dodawania nowego
urządzenia wybierz „Compatible
Pairing Mode (AP)





Telefon wyświetli instrukcję
drugiej metody parowania w
języku angielskim.
Przeczytaj poniższe kroki



Podwójne wywołanie przycisku
parowania wykonane w
poprzednim kroku
spowodowało, że przełącznik
stworzył Wi-Fi



W aplikacji eWelink przyciśnij
przycisk „Dalej” Aplikacja zapyta
Cię o dane logowania Twojego
docelowego Wi-Fi z dostępem
do Internetu. Co waże w tym
momencie musisz byd
podłączony do swojego WiFI 2.4
GHz



Rozpocznie się proces
parowania urządzenia z Twoją
siecią Wi-Fi. Hotspot ITEAD
zniknie z listy sieci, a urządzenie
podłączy się do Twojej sieci WiFi.



Jeżeli wszystko jest w porządku,
urządzenie powinno połączyd
się z Twoim Wi-Fi oraz pokazad
się na liście Twoich urządzeo w
aplikacji eWelink.

