Tilslutning af Wi-Fi fjernkontrolmodul til motor
* Sørg for, at Wi-Fi fjernkontrolmodulet placeres, hvor der er 2.4 GHz Wi-Fi forbindelse *
Enheden er ikke kompatibel med 5 Ghz Wi-Fi signal

-

Ledningerne fra ”7-32V” monteres i strøm udtag, som leverer en 7-32V forbindelse. Strømmen kan også
leveres vha. en standard 5V mini-USB stik.

-

Ledningerne fra ”Kontakt udgang” monteres i motorens kontaktstik, ligesom man ville montere en
trykkontakt på sin motor. Disse kontaktstik varierer fra motor til motor.

Eksempel på Wi-Fi fjernkontrol tilslutning (Bango S800 portautomatik)
På billedet til højre ses et eksempel på tilslutningen af Wi-Fi fjernkontrol modulet
på en Professional S800 motor.
-

”7-32V” monteres i +24 og GND
”Kontakt udtag” monteres i PBSW og
GND

Hvis din motor ikke har et 7-32V udtag
kan du i stedet bruge mini-USB stikket.

Opsætning af Wi-Fi fjernkontrol modul
* Sørg for, at Wi-Fi fjernkontrol modulet er placeret, hvor der er 2.4 GHz Wi-Fi forbindelse *

1. Download appen ”eWeLink” til din iOS eller Android enhed
- Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=da
- iOS app: https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-control/id1035163158?mt=8
2. Følg opstarts vejledningen i eWeLink appen, hvor du skal oprette en konto via. e-mail, før du kan tilslutte
Wi-Fi fjernkontrolmodulet til dit Wi-Fi netværk
3. Når du har oprettet kontoen, skal du trykke på ”plusknappen” for at tilføje en enhed til appen.
Inden du trykker ”Næste”, skal du sørge for, at
Wi-Fi fjernkontrolmodulet er i Wi-Fi
parringstilstand.
-

-

-

Hold ”Tænd/ sluk og WiFi parring”
knappen inde i 5 sekunder, indtil den
blinker i sekvenser af 3 hurtige blink.
Herefter trykker du ”Næste” og parring
af enheden begynder. Dette trin kan
tage et par minutter.
Navngiv enheden og parringen er
fuldført.

Enheden er nu færdig opsat!
”Tænd/ sluk og WiFi parring”
knappen lyser konstant når
enheden er tændt og klar til
brug.
”Funktionsmetode - Tænd/ sluk
eller impuls” knappen skal ikke
lyse, for at være i den korrekte
impulstilstand.

