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"SmartLife" programėlės vartotojo gidas



NO.1 Programėlės parsisiuntimas

Parsisiųskite programėlę “Smart Life” telefone Google Play ar Apple Store
arba skenuojant QR kodą nurodytą žemiau:



NO.2
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Registracija- Prisijungimas - slaptažodžio atstatymas

Registracija

1. Spauskite mygtuką "Register".
2. Tada sutikite su privatumo politika, pasirinkdami  "Agree".
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Registracija

1. Registracijai naudokite savo šalies telefono numerį ar el.pašto adresą.

3. Įveskite gautą kodą ir spauskite "Completed".

2. Į šį telefono numerį bus siunčiamas patvirtinimo kodas.



NO.3 Į
Pasirinkite simbolį "+", kad pridėti įrenginį.

Vaizdo kameros, WiFi durų akutės, durų skambučiai, domofonai pridedami pasirinkus "Security&Sensors" ir "IP camera".

renginių pridėjimas

Galimi du variantai, galima pasirinkti automatinę paiešką arba pridėti rankiniu būdu pasirinkus norimą prietaisą.



NO.3.2.1 Įrenginių pridėjimas programėlėje SmartLife

Tai atlikus lemputė turi mirksėti, vadinasi prasidėjo paeiškos režimas.
Mygtuką reikia paspaudus palaikyti apie 10 sekundžių.

2. Sekantis žingsnis, reikia paspausti ir palaikyti "reset" mygtuką.

1. Standartinis įrenginių pridėjimas vyksta AP Mode būdu.

3. Vaizdo kamerų pridėjimas vyksta skenuojant QR kodą.
Pridedant vaizdo kameras pasirinkite QR mode.

Mygtuką rasite ant įrenginio, užrašu "reset ar rst"



Fig. 1

NO.3.2.1

Suvedus reikiamus duomenis, spauskite OK

Nurodykite savo WiFi pavadinimą ir slaptažodį. Svarbu, kad būtų 2.4 GHz



NO.3.2
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Wi-Fi įrenginio pridėjimas

Atlikus viską teisingai, prasideda  įrenginio paieška, kuri užtrunka maždaug iki 2 minučių.



NO.4

1. Šalia kiekvieno įrenginio yra mygtukas,kurio pagalba galima valdyti prietaisus.

Įrenginių valdymas

t.y atidaryti uždaryti vartus, įjungti-išjungti apšvietimą, įjungti vaizdo kamerą,skambutį ar telefonspynę.



NO.4.1

1. Įrenginio pavadinimas --> galime suteikti norimą pavadinimą.
2. Įrenginio vieta: čia galima nurodyti, kurioje patalpoje yra įrenginys.

3. Dalintis įrenginiu. Galima pasidalinti įrenginiu su kitu asmeniu, kuris naudoją programėlę SmartLife

4. Pridėti prietaisą į Ekrano pradžią.
5. Įrenginio pašalinimas. Būtina prieš perduodant prietaisą ar nebenaudojant.

6. Gamyklinių parametrų atstatymas ir duomenų pašalinimas.

Įrenginių parametrų nustatymas

Įrengini nustatymai



1. Push notification, turėtų būti įjungti,
jei norite gauti pranešimus į telefono programėlę.

NO.7 “ Mano” —  Nustatymai




