
Instalační a komunikační WiFi modul

Zkontrolujte, zda je možné Váš krb vhodný pro použítí WiFi modulu s aplikací DRU Control. Dodržujte následující body:
Krb musí být vybaven řídící jednotkou Honeywell s přijímačem DFGT verze V04 nebo novějším (obr. 1)
Na vašem modemu / směrovači musí být k dispozici WiFi ethernetový port.
Musíte mít tablet nebo telefon s IOS nebo Androidem (verze 3.0 nebo novější)

Zkontrolujte obsah balení. Součást balení je:
Komunikační modul (verze V05 / H03 nebo novější), síťový adaptér, kabel USB a ethernetový kabel. 

Ujistěte se, že komunikační modul je v dosahu dálkového ovladače (viz Uživatelská příručka). Připojte ethernetový kabel mezi 
komunikační modul a modem / směrovač. Připojte adaptér k komunikačnímu modulu a síťové zásuvce 230V.
Ujistěte se, že telefon / tablet je připojen ke stejné wifi  jako komunikační modul

Ujistěte se, že kontrolka napájení na komunikačním modulu svítí (spodní LED, viz obr. 4)
(pokud není rozsvícena, není napájena, adaptér 230, viz obrázek 4A)
Zkontrolujte, zda kontrolky na zadní straně komunikačního modulu vedle konektoru Ethernet blikají (obr. 4B)
(pokud je zelené světlo vypnuté, není připojen Ethernet, zkontrolujte ethernetový kabel)
(Pokud je oranžové světlo vypnuté, není k dispozici žádná IP adresa.) Povolte službu DHCP na směrovači.

Horní LED na komunikačním modulu ukazuje, zda je komunikační modul připojen ke krbu (viz obr. 4C) Střední LED 
dioda bliká, když aplikace komunikuje s komunikačním modulem (viz obrázek 4C)

Nainstalujte aplikaci Control DRU do telefonu nebo tabletu prostřednictvím App Store nebo Google Play a postupujte podle pokynů.
Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí přihlašovacího jména a hesla, které jste obdrželi e-mailem. (Zkontrolujte, zda je váš účet aktivován!)

Nyní je krb, komunikační modul a tablet / telefon nastaveny správně.
Odpojte modul DFGT (obr. 5A) na 10 sekund, poté jej vyměňte.
Nyní máte k dispozici 5 minut, aby jste do aplikace připojili ke krbu. Otevřete aplikaci, přejděte do části Nastavení, Přidat krb.
Komunikační modul se nyní zobrazí ve spodní části obrazovky. Klepnutím na znaménko plus vedle modulu přidáte krb.

Aplikace je nyní připravena k použití.
Před uvedením do provozu vždy přečtěte instalační a uživatelskou příručku.
Pokud po provedení výše uvedených kroků aplikace nefunguje, kontaktujte prosím svého prodejce.
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