Használati útmutató

BVF Heato Box
Internetes zónavezérlő

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Tápfeszültség:		5V
Energiaellátás:		 Micro USB
Rádiófrekvencia: 		 433Mhz
Üzemi környezeti hőmérséklet:		 5°C ~ 50°C
Szerelvény méretek: 		 78 x 98 x 28 mm
			 fali rögzítéssel
Szín: 		 Fehér
Érintésvédelmi besorolás: 		 IP 40

TELEPÍTSE AZ ALKALMAZÁST!
A My BVF alkalmazást megtalálja a Play Áruházban és az
AppStore-ban.

EGY SZÓVAL JELLEMEZVE: FELHASZNÁLÓBARÁT
Egyszerű. Rugalmas. Gyors.
Ezen célok által vezérelve alkottuk meg újgenerációs, intelligens fűtésvezérlésünket: A Heato-t.
Vegye kézbe otthona teljes fűtésének irányítását egyetlen alkalmazáson keresztül, akár otthonától távol is.
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BEÜZEMELÉS
1.

Biztosítsa a Heato Box tápellátását a csomagban található USB tápegységen keresztül.

2.

Csatlakoztassa a Heato Box-ot otthoni routeréhez a mellékelt Ethernet kábellel (RJ-45).

2. Ethernet kábel

1. USB kábel

A ZÓNAVEZÉRLŐ CSAK A
MELLÉKELT HÁLÓZATI TÖLTŐ
ADAPTERREL HASZNÁLHATÓ
www.bvfheating.hu

Használati útmutató
LED JELZŐFÉNYEK ÉS GOMBOK
1. LED: Hálózati csatlakozást jelző LED

1. Gomb: Visszaállítás gomb

Világít: Csatlakoztatva a szerverhez

Tartsa nyomva 5 másodpercig a rendszer alapértelmezett értékeinek
visszaállításához

Sötét: Nincs csatlakoztatva a szerverhez
Villog: Csatlakozás a szerverhez folyamatban

2. Gomb: Funkció választógomb
a. Nyomja meg kétszer egymás után, ha párosítani szeretné a Heato
Box-ot a Heato termosztáthoz

2. LED: Állapotjelző LED
Sötét: Megfelelően működik a rendszer

b. Tartsa nyomva folyamatosan 3 másodpercig, ha az alkalmazással
szeretné párosítani a Heato Box-ot

Lassan villog: Csatlakozás a Heato termosztáthoz 		
folyamatban

c. Nyomja meg egyszer a kilépéshez

Gyorsan villog: Csatlakozás az alkalmazáshoz folyamatban

Az 1. és 2. gomb a mellékelt tűvel használható.

CSATLAKOZÁS WI-FI HÁLÓZATON KERESZTÜL
A rendszer összehangolása egyszerűen elvégezhető. Sorrendben először az alkalmazáson keresztül csatlakozzon a Heato Box-hoz, csak ezt követően csatlakoztassa
egyesével a Heato termosztátokat.
1. Alkalmazáson keresztüli csatlakozás a Heato Box-hoz Wi-Fi használatával
Töltse le az ingyenes „My BVF” alkalmazást a Google Play Store vagy az Apple AppStore felületén keresztül. Győzödjön meg róla, hogy telefonkészüléke a párosítás
során ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a Heato Box.
a.

Nyomja meg a + jelet a megnyitott alkalmazás jobb felső sarkában, majd adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát. (2. ábra)

b.

Tartsa lenyomva a 2. gombot a Heato Box-on 3 másodpercig. A 2. LED gyorsan villogni kezd.

c.

Nyomja meg a Párosítás gombot az alkalmazás felületén. Amennyiben a csatlakozás sikeres volt, a 2. LED elsötétül. Az alkalmazás a 3-as képen látható
felületre vált. Amennyiben mégsem jelenik meg, frissítse az alkalmazás oldalát.

d.

A központ átnevezéséhez tartsa lenyomva az alkalmazás felületén a BVF Heato Box ikont.
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2. A Heato termosztátok csatlakoztatása a Heato Box-hoz
Ha korábban már csatlakoztatta a Heato Box-ot az alkalmazással, már csak a termosztátokat kell egyesével csatlakoztatni a Heato Box-hoz az alábbi lépéseket
követve:
a.

Nyomja meg kétszer a Funkció választógombot (2. gomb) a Heato Box-on. A 2. LED lassan villogni kezd.

b.

Kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt Heato termosztátot a
gombbal, majd kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a
követően a termosztát jobb felső sarkában láthatóvá válik a vezérlő rádiófrekvenciás azonosító száma (RF ID).
Nyomja meg a
gombot a termosztáton. Amennyiben a párosítás sikeres volt, az RF ID villogása megszűnik.

gombot 5 másodpercig. Ezt

c.

Frissítse az alkalmazás felületét. Az újonnan megjelenő, már párosított termosztátot a Heato Box alatti listában találja. (4. ábra)

d.

Kiválasztva és lenyomva tartva a termosztátokat az alkalmazáson belül, a könnyebb kezelés érdekében átnevezhetők. (5. ábra)

e.

További Heato termosztátokat azonos módon párosíthat rendszeréhez, követve az a. ponttól kezdődő utasításokat.
Maximum 8 termosztát csatlakoztatása javasolt.
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