
1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

Dodawanie / Usuwanie / Reset - Moduł Mieszkaniowy
DOKUMENT PUBLICZNY

DODAWANIE

Aby dodać w  urządzenie Moduł Mieszkaniowyaplikacji

Należy otworzyć aplikacje mobilną Appartme.
Wcisnąć przycisk „Dodaj urządzenie”
Wybrać z listy urządzenie Moduł Mieszkaniowy
Wprowadzić kod z obudowy urządzenia zaczynający się od liter MM

Wybrać sieć Wi-Fi oraz wprowadzić hasło do sieci do której ma zostać podłączony Moduł Mieszkaniowy. 
a. Dla systemu  oraz systemu : Android o wersji wyższej niż 10 iOS



5.  

6.  

b. Dla systemu , należy wpisać w polu hasło Android o wersji niższej niż 10 appconfig123

Wcisnąć przycisk RESET na obudowie urządzenia dopóki dioda SET nie zapali się
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7.  Następnie należy odczekać chwilę, urządzenie sprawdza połączenie do sieci
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8.  Zaakceptować prośbę aplikacji o połączenie z siecią urządzenia klikając “Gotowe”.
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Następnie należy wybrać pokój do którego zostanie dodane urządzenie.

USUWANIE

Aby usunąć w  Moduł Mieszkaniowy należy:aplikacji

Otworzyć aplikacje Appartme.

Odszukać urządzenie Moduł Mieszkaniowy w zakładce “Urządzenia”
Kliknąć na urządzenie Moduł Mieszkaniowy.
W górnym prawym rogu ekranu klikamy na ikonę ustawień.

4. Na samym dole ekranu klikamy na na pole “Usuń urządzenie”.

5. Pojawi się okno z powtórnym pytaniem u usunięcie urządzenia, klikamy .USUŃ

6. Urządzenie zostało usunięte z naszego konta.

RESET

Istnieją 3 poziomy resetu Modułu Mieszkaniowego

AP Mode - urządzenie przechodzi w tryb Access Point. Tryb ten jest konieczny do dodania urządzenia do aplikacji i zmiany sieci Wi-Fi.
Aby wywołać AP Mode należy wcisnąć i przytrzymać przez 2-10s przycisk RESET na obudowie dopóki dioda SET urządzenia nie zapali się
Reset ustawień użytkownika
Aby wywołać reset ustawień użytkownika należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez 20-30s przycisk RESET na obudowie
Reset ustawień użytkownika i Wi-Fi 
Aby wywołać reset ustawień użytkownika należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad  przycisk RESET na obudowie45s


	Dodawanie / Usuwanie / Reset - Moduł Mieszkaniowy

