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NASTAVITEV VENTILACIJE

Prenesite in namestite programsko opremo za nastavitev prezračevalne enote.
Povezava za prenos je na voljo na:
http://blaubergventilatoren.de/download/6286 
Namestite datoteko na računalnik.  
Povezavo lahko prenesete tudi preko QR kode.

Prenesite program Blauberg VENTO za krmiljenje prezračevalne enote in ga namestite na pametni telefon ali tablični 
računalnik. Povezava za prenos:
Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.Blauberg_Vento
App Store: https://itunes.apple.com/us/app/blauberg-vento/id1050972173?l=ru&ls=1&mt=8

Priključitev prezračevalne enote na računalnik:
Zaženite aplikacijo “Bl_Vento-Expert_W_PC” na vašem računalniku.  
 • Snemite sprednji del notranje enote za dostop do DIP stikala in priključka USB na nadzorni plošči, ki  je pod gumijastim pokrovom. 

Za podrobnosti glejte poglavje Ventilacijska enota, stran 11 v navodilih Expert A50-1 W, Expert DUO A30-1 W - osnovna navodila.
 • Priključite prezračevalno enoto in računalnik prek USB-kabla na mini-USB-kabel.
 • Izberite jezik menija pred zagonom (3).

Iz spustnega seznama izberite želeno enoto v »Select device«. Ko je ventilacijska enota priključena na računalnik, program samodejno zazna  
priključeno prezračevalno enoto, ki je prikazana v »Select device«.
Izberite način delovanja za prezračevalno enoto v omrežju. Razpoložljivi parametri za podrejeno enoto »Slave mode«: Način: 4-5. 
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Nastavitev enote:
Pred začetkom nastavitve enote odprite meni »Fan« - ventilator.
• Prejmite trenutne parametre: branje nastavitve iz priključene enote in shranjevanje v program.
• Obnovite privzete parametre: ponastavite tovarniške nastavitve v priključeni enoti.
• Na voljo je funkcija  OFF device (privzeto aktivna): omogoča/ne omogoča izklopa enote. Poskus, da izklopite enoto, se bo spremenil v pretok zraka 

v nizki stopnji. Če želite onemogočiti to funkcijo, odkljukajte polje pred “Available OFF device”.  
• Smer (velja samo za VentoExpert A50-1 W): nastavitev smeri vrtenja ventilatorja v načinu prezračevanja. Ta parameter nastavi 

smer vrtenja ventilatorja v načinu regeneracije. 

V KOLIKOR JE UPORABLJENIH VEČ ENOT V SKUPNEM OMREŽJU, JE PRIPOROČLJIVO, DA SE V 
PARU REKUPERATORJEV NASTAVI RAZLIČNA SMER VRTENJA VENTILATORJEV. TAKO SE V 
OBJEKTU IZOGNEMU NADTLAKU ALI PODTLAKU. 

• Scenarij nadzora vlažnosti (za VENTO Expert DUO A30-1 W): nastavitev reakcije ventilacijske enote pri aktiviranju katerega koli senzorja.  
• Časovnik zakasnitve izklopa: nastavite čas ponastavitve na prejšnji način delovanja za prezračevalno enoto po vklopu poljubnih senzorjev ali 

vgrajenega senzorja vlažnosti.
 

     Prenesite program  
blaubergventilatoren.de

 

             Možnosti kontrole vlažnosti:
        Povečaj pretok in spremeni v način
           izpihovanja
        Povečaj pretok v obstoječem načinu
           delovanja
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• Nočni način: nastavite čas ponastavitve v način nizke hitrosti po vklopu nočnega načina, tovarniško nastavljen na 8 ur.
• Časovnik načina zabave: nastavitev časa preklopa za hitri način po aktiviranju načina »zabava«, tovarniška nastavitev 4 ure.
• Senzor vlažnosti: aktiviranje senzorja vlažnosti. Ko notranja vlažnost presega nastavljeno točko (12), se enota preklopi v visoko 

hitrost. Ko notranja vlažnost pade pod nastavljeno točko, se aktivira časovnik zakasnitve izklopa in enota se spremeni v prejšnjo hitrost. 
• Senzor releja: aktiviranje zunanjega relejnega senzorja. Ko je »brez kontakta« zunanjega senzorja rele zaprt, se enota spremeni v

visoko hitrost. Ko je »brez kontakta« odprt, se aktivira časovnik zakasnitve izklopa in enota se spremeni v prejšnjo hitrost.
• 0 - 10 V senzor: aktiviranje zunanjega analognega senzorja 0-10 V. Če vrednost nadzora signala 0 -10 V presega nastavljeno točko (13), 

se ventilacijska enota preklopi na visoko hitrosti. Ko vrednost kontrolnega signala pade pod nastavljeno točko, se aktivira časovnik 
zakasnitve izklopa in po izteku se ventilacijska enota vrne v obratovanje s prejšnjo hitrostjo.

• Uporaba »Apply«: pritisnite gumb (14), da uporabite parametre v izbranem zavihku.

PONASTAVI ČASOVNIK ZA FILTER

 • V računalniku zaženite program Bl_Vento_Expert_W.exe.
 • Priključite prezračevalno enoto in računalnik prek USB-kabla na mini-USB-kabel.
 • Izberite zahtevano enoto s spustnega seznama. Izberite enoto (1). 
 • Izberite jeziček Filter.
 • Za ponastavitev časovnika pritisnite gumb »Reset timer (3)«. Po zamenjavi �ltrov so delovne ure prikazane nad gumbom (2).

3

1

2

ZAŠČITA ENOTE – IZKLOP V SILI

Izklop v sili se pojavi, če zaustavljanje ventilatorja traja več kot 5 sekund.
V primeru zasilne zaustavitve enote VENTO Expert A50-1 W, ki je del verige, se vse enote VENTO Expert A50-1 W, ki so del verige ustavijo. 
VENTO Expert DUO A30-1 W enote še naprej delujejo.
V primeru zasilne zaustavitve katerekoli naprave VENTO Expert DUO A30-1 W vse ostale enote v verigi še naprej delujejo.
Alarm je potrjen z ustreznim indikatorjem alarma za vse prezračevalne enote v omrežju.
Če želite ponastaviti prikaz alarma, preveritev vzrok zaustavitve enote in znova zaženite enoto s  pomočjo gumba na notranji enoti ali daljinskem upravljalniku.
Če je znak za alarm še vedno aktiven, se obrnite na prodajalca. Odklopite napajanje enote z napako, da omogočite delovanje drugih 
enot v omrežju.
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               UPRAVLJANJE ENOTE Z MOBILNO APLIKACIJO:

Če želite omogočiti delovanje naprave z mobilno napravo, namestite aplikacijo Blauberg VENTO na  vašo mobilno napravo. Aplikacija je na voljo za 
prenos    v App Store, Play Market (glej področje “nastavitev ventilacije”  ali prek kode QR na dnu strani. 
Mobilna naprava mora imeti operacijski sistem, ki ustreza naslednjim parametrom:

 • Različica 7 ali novejša različica za iOS. Združljiv z iPhone, iPad, iPod.
 • Različica 4 ali novejša različica za Android.

Po namestitvi aplikacije vklopite napravo in povežite svojo mobilno napravo z brezžično dostopno točko. Začnite aplikacijo z nastavljanjem enote na 
mobilni napravi. Za podroben opis povezave z omrežjem Wi-Fi preberite strani 8, 11.

 

Vklopite / izklopite enoto.

    
Izbira vnaprej nastavljene hitrosti. Nizka, srednja, visoka hitrost.

MANUAL SPEED
9 % Ročna nastavitev hitrosti. Če želite aktivirati drsni trak, ga obkljukajte.

Način prezračevanja.
VENTO Expert A50-1 W
Prezračevalna enota deluje v načinu dovajanja ali odvajanja zraka z nastavljeno hitrostjo. Rotacijska 
smer ventilatorja je odvisna od nastavitve preko računalnika (privzeti način je odvajanje zraka).
VENTO Expert DUO A30-1 W
Eden od ventilatorjev ventilacijske enote deluje v načinu odvajanja , drugi pa delujev načinu 
dovajanja z nastavljeno hitrostjo. Smer zraka ostaja konstantna.

Način regeneracije.
Smer vrtenja ventilatorja se spreminja vsakih 70 sekund. Ta način omogoča rekuperacijo toplote.

Način dovajanja. Prezračevalna enota deluje izključno v načinu dovajanja zraka.

Nočni način: aktiviranje časovnika z nizko hitrostjo, privzeto 8 ur. Nastavitev časovnika je
 nastavljena  med namestitvijo prezračevalne enote preko računalnika ali mobilne aplikacije.

Način »zabava«: aktiviranje hitrega pretoka zraka, privzeto 4 ure. Nastavitev časovnika je nastavljena 
med namestitvijo prezračevalne enote preko računalnika ali mobilne aplikacije.

 

    

Trenutni način povezave na prezračevalno enoto.  
Domača povezava ali povezava preko strežnika v oblaku prek interneta.

Indikator povezave Wi-Fi.

Indikator za aktiviranje visoke hitrosti. Poteka po aktiviranju katerega koli senzorja.
Ta način ima višjo prednost v primerjavi s časovnikom zabave ali nočnim načinom.
Ko je ta način vklopljen, so vsi drugi načini deaktivirani. Po preteku odštevanja časovnika zakasnitve izklopa (od 0 do24 ur, tovarniška 
nastavitev 30 minut) se prezračevalna enota vrne v prejšnji način. Za izklop tega načina delovanja pritisnite »Power«.   

Indikator vlažnosti. Sveti, če je vlažnost zraka nad nastavljeno točko.

Indikator zunanjega senzorja releja. Zasveti, če je aktiviran zunanji relejni senzor.

Indikator zunanjega analognega senzorja 0-10 V. Sveti, če je prekoračena nastavljena vrednost zunanjega senzorja.

Indikator za zaustavitev v sili. Zasveti v nujnem primeru.

stavite 
DIP stikalo 3 na ustrezno mesto ali uporabite prenesen program na vašem računalniku.

Naložite aplikacijo preko App Store Naložite aplikacijo preko Play Market.
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Pritisnite gumb Menu     ( ) da odprete kon�guracijski meni in izberete postavko Nastavitve – »Settings«. 
Te nastavitve menija so podobne nastavitvam, opisanim za aplikacijo za računalnik, stran 2.

        BREZŽIČNA PRIKLJUČITEV VEČ ENOT

Enota deluje v dveh načinih:
Glavna enota ali »Master«. Enota deluje kot vodilna enota v omrežju. Vsa podrejene oziroma »Slave« enote in mobilne naprave so povezane 
z glavno enoto prek omrežja Wi-Fi. Glavna enota se upravlja s pomočjo mobilne naprave, daljinskega upravljalnika ali tipk na dotik na 
ohišju naprave. Kontrolni signal se samodejno prenese na podrejeno »Slave« podrejeno enot. V tem načinu se enota odziva na signal senzorjev, 
kot senzor vlažnosti, zunanji digitalni senzor, zunanji analogni senzor 0-10 V in spreminja način delovanja.
 

Podrejena enota ali »Slave«. Enota deluje kot pogonska enota v omrežju. Enota Slave se odziva samo na signal iz glavne enote. Vsi drugi 
signali iz drugih kontrol se zanemarjajo. V tem načinu VENTO Expert A50-1 W enota ignorira vse druge signale senzorjev. V primeru izgube 
komunikacije z glavno enoto več kot 10 sekund je enota izklopljena.  

 

Delovanje glede na  senzorje:
Enote VENTO Expert A50-1 W reagirajo na signale senzorjev samo v glavnem načinu.
Enote VENTO Expert DUO A30-1 W se odzivajo na signale senzorjev v kateremkoli načinu tako »Master« kot »Slave«. 
Če se v verigi ventilatorskih enot VentoExpert A50-1 W sprožijo katerikoli senzorji, se vse enote VENTO Expert A50-1 W v verigi preklopijo na 
visoko hitrost. Ventilacijske enote VENTO Expert DUO A30-1 W ne spremenijo hitrosti. 

 
 

Če se v verigi ventilatorjev VENTO Expert DUO A30-1 W sprožijo katerikoli senzor, se samo ta enota preklopi na visoko hitrost v scenarij 
nadzora vlažnosti. Vse druge prezračevalne enote ne povečujejo hitrosti.

 

Obstajata dve možnosti brezžične povezave:

1. Priključitev do 4 podrejenih enot ali mobilnih naprav na glavno 
enoto z lastno brezžično dostopno točko. 
V primeru priključitve štirih podrejenih enot na glavno enoto s svojo
brezžična dostopno točko se z mobilno napravo ni mogoče povezati 
na glavno enoto.

2. Glavne in podrejene enote ter mobilne naprave so priključene na 
brezžično dostopno točko Wi-Fi usmerjevalnika. V tem primeru je glavna 
enota sposobna upravljati 32 podrejenih enot.
Upoštevajte, da imajo usmerjevalniki Wi-Fi morda posamezne omejitve
za največje število priključenih naprav.

Master with 
its wireless 

access point

Slave №1 Slave №2 Slave №3
Mobile 
device 

Router with 
its wireless 

access point

Master Slave №1 ... ...Slave №32 Mobile 
device 

Mobile 
device 

Kon�guracijski meni
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Če usmerjevalnik Wi-Fi ni dovolj zmogljiv za povezavo zahtevanega številka
enot, lahko za povezavo uporabite dodatno brezžično dostopno točko 
do ostalih enot. Možna je tudi opcijska priključitev več glavnih enot na
omrežje za ureditev nadzora območja.

 Router with 
its wireless 

access point

Master Slave №1 ... Slave № n Mobile 
device 

Extra wireless 
access point

Slave № n ... ...Slave №32 Mobile 
device 

Mobile 
device 

        KONFIGURACIJA ENOTE V NAČINU»MASTER« PO DIAGRAMU ŠT. 1:

• Za namestitev naprave zaženite programsko opremo na vašem računalniku.
• Enoto in računalnik povežite z USB-mini-kablom.
• Na spustnem seznamu (1) izberite želeno napravo.
• Izberite »Master« za zahtevani način (2). 
• Za vrsto povezave izberite »No Wi-Fi router« (3).
• Odprite jeziček Wi-Fi (4).
• Izberite vrsto varnosti glavne točke (5). To je neobvezna zahteva.

• Odprto ali »open« pomeni brez zaščite z geslom.
• WPA_PSK pomeni šifrirano zaščito.
• WPA2_PSK pomeni šifriranje zaščite z geslom.
• WPA_WPA2_PSK pomeni šifriranje zaščite z geslom.

Vnesite geslo glavne brezžične dostopne točke (6). Privzeto geslo za Wi-Fi je 11111111.
Izberite kanal glavne brezžične dostopne točke (7). To je neobvezna zahteva. 
Uporabite in shranite izbrane parametre (8).

S / N: edinstvena serijska številka naprave. Prikazana je v imenu glavne brezžične dostopne točke in je navedena na nadzorni plošči enote.
 

1

4

5

6

7

2 3
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           POVEZAVA MOBILNE NAPRAVE Z ENOTO V SKLADU S DIAGRAMOM ŠT. 1

• Namestite programsko opremo v svojo mobilno napravo.
• Glavno enoto ali »Master« povežite s kon�guracijo v skladu s shemo št. 1.
• Aktivirajte Wi-Fi v sistemskem meniju mobilne naprave.
• Povezava z brezžično dostopno točko glavne enote je naslednja:
 - ime Wi-Fi: "VENTO" + 16 znakov serijske številke glavne enote, kot je navedeno na nadzorni plošči.
 - Geslo Wi-Fi privzeto: 11111111 (urejanje).
• Zaženite nameščeno aplikacijo v mobilni napravi.
V meniju programa odprite povezovalno stran (1-2) in izberite vrsto povezave tipa Privzeto ali »Default« (3). Ime povezave se 
generira samodejno in ga ni mogoče urejati ali izbrisati. Posebej je zasnovano za priključitev na napravo po diagramu št. 1.  

2

1

3

Opomba: Če uporabljate prezračevalno enoto, ki je bila predhodno priključena na računalnik in ste ji uredili nastavitve, najprej 
uporabite nastavitve glavne enote in nastavite enoto za delovanje po diagramu št. 1.

KONFIGURACIJA ENOTA V PODREJENEM NAČINU ALI »SLAVE MODE« PO DIAGRAMU ŠT. 1

1

4

5

7

8

9

6

10
11

2 3• Zaženite programsko opremo na vašem
računalniku, da nastavite Prezračevalno enoto.

• Napravo za prezračevanje priključite na osebni 
računalnik s pritiskom na tipkoUSB na mini USB kabel. 

• SIz spustnega menija izberite zahtevano napravo 
iz seznama (1).

• Izberite »Slave« za zahtevani način naprave (2). 
• Za povezavo izberite »No Wi-Fi router«

Tip (3).
 

• Odprite jeziček »Wi-Fi«(4).  
• Za glavno enoto pritisnite tipko »Search Wi-Fi« (5). 

To je neobvezna zahteva.
 

• Vnesite ali izberite s seznama ime brezžične 
dostopnetočke glavne enote (6). Ime Wi-Fi mora
biti naslednje: Vento+ 16 znakov serijske 
številke. Glavna enota, kot je navedeno na 
nadzorni plošči.

• Vnesite geslo Wi-Fi glavne enote (7). Privzeto 
geslo Wi-Fi: 11111111.

• Za vsako podrejeno enoto (8) nastavite enotno 
številko od 1 do 32 v naslednjem vrstnem redu.

• Uporabite in shranite izbrane parametre (9).
• Če so vsi parametri pravilno vneseni in je 

glavna enota vklopljena, se v 10 sekundah 
prikaže jeziček (10) »Master connected« ali 
glavna enota povezana ter v zavihek (11) 
povezal z omrežjem Wi-Fi ali »Wi-Fi connected«.
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Preverite zasedene številke z nameščeno aplikacijo za mobilne naprave. Za to odprite meni za povezavo (1-2), izberite povezavo z glavno 
enoto (3) in odprite stran s statusom podrejene enote (4).  Vse proste številke so označene s sivo.

2

1

4

3

           KONFIGURACIJA ENOTE V NAČINU »MASTER MODE« PO DIAGRAMU ŠT. 2

2 3

1

4

5

7

10

6

11
8
9

• Za namestitev naprave zaženite programsko opremo na vašem računalniku.
• Napravo za prezračevanje povežite z osebnim računalnikom 

prek USB-ja - Mini USB kabel. 
• Na spustnem seznamu izberite želeno napravo

(1).
• Izberite »Master« za zahtevani način (2).
• Za vrsto povezave izberite z usmerjevalnikom 

 »Wi-Fi« (3).
• Odprite jeziček »Wi-Fi« (4).
• Pritisnite »Search Wi-Fi« (5). To je neobvezna 

zahteva.
  

• 

   

Vnesite ali izberite s seznama ime brezžičnega 
omrežja za dostopno točko usmerjevalnika (6).

• Vnesite Wi-Fi geslo za usmerjevalnik (7).
• Za glavno enoto (8) nastavite prosti naslov IP. 

Naslov IP mora biti v skladu s trenutnim omrežje in 
mora biti edinstven. Odkrivanje prostega IP Naslov 
je opisano spodaj.

 

• Uporabite »Standard gateway« ali »Standardni ž
prehod" za glavno enoto (9). Moral se bo ujemati z 
IP-naslovom usmerjevalnika. Ta parameter omogoča 
koordinirano delovanjeprezračevalne enote s 
strežnikom v oblaku.

• Uporabite in shranite izbrane parametre (10).
• Če so vsi parametri vneseni pravilno in je točka Wi-Fi 

usmerjevalnika vklopljena, se v 10 sekundah v jezičku (11) prikaže kot »povezana z omrežjem Wi-Fi« oziroma »Wi-Fi connected«. . 

Odkrivanje prostega naslova IP za glavno enoto in naslov standardnega prehoda je naslednji:
1. Odprite okno ukazne vrstice: pritisnite kombinacijo Win + R in vnesite «cmd» v pojavnem oknu »Run«, nato pritisnite Enter.
2. V pojavnem oknu izberite ukaz "ipcon�g" in pritisnite Enter.
3. VV vrstici »Basic gateway« je naveden IP-naslov usmerjevalnika. Primer: »Osnovni prehod. . . . . . . : 192.168.0.1«
4. V program za nastavitev prezračevalne enote vnesite ta naslov v polje »Basic gateway« (9).
5. Odkrijte prosti naslov IP glavne enote: v ukazni vrstici vnesite ukaz »ping«, IP-naslov usmerjevalnika, spremenite četrti naslov polja od 1 do 

254 in pritisnite Enter, dokler se ne prikaže vrstica »Ta enota ni na voljo« oziroma »This unit is not available«. Primer: "ping 192.168.0.2" + "Enter".  
6. Vnesite izbrani dostopni naslov v polje »Master IP address« za nastavitev prezračevalne enote.
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KONFIGURACIJA ENOTE V PODREJENEM NAČINU ALI »SLAVE MODE« PO DIAGRAMU ŠT. 2:

• Za namestitev naprave zaženite programsko opremo na vašem računalniku.
• Napravo za prezračevanje povežite z osebnim računalnikom prek USB-kabla na mini-USB-kabel.
• Na spustnem seznamu (1) izberite želeno napravo.
• Izberite »Slave« za zahtevani način naprave (2).
• Izberite »With Wi-Fi router« kot vrsto povezave (3).
• Odprite jeziček »Wi-Fi« (4).
• Pritisnite SearchWi-Fi. To je neobvezna zahteva.
• Vnesite ali izberite s seznama ime brezžične dostopne točke usmerjevalnika (6).
• Vnesite geslo Wi-Fi za usmerjevalnik (7).
• Za vsako podrejeno enoto (8) nastavite enotno številko od 1 do 32 v določenem vrstnem redu. 

Preverite zasedene številke z nameščeno aplikacijo za mobilne naprave.
• Vnesite naslov IP glavne enote (10) za povezavo s podrejeno enoto.
• Nastavite podrejeni IP naslov (9). To je neobvezna zahteva.
 - Nastavite DHCP ali »Set DHCP«, da omogočite samodejno dodeljevanje naslova IP med povezavo z usmerjevalnikom.
 - Nastavite statično ali »Set Static«, da omogočite ročno dodeljevanje naslova IP za enoto »Slave«. Dodeljeni naslov mora biti 

v skladu s trenutnim omrežjem in biti edinstven. Spodaj je opisana zaznava prostega IP-naslova. 
• Uporabite in shranite izbrane parametre (11).
• Če so vsi parametri vneseni pravilno in je glavna enota vklopljena, se v 10 sekundah v jezičku (12) prikaže »Master connected« kot glavna 

naprava povezava in v jezičku (13) »Wi-Fi connected« kot Wi-Fi povezan. . 

Odkrivanje prostega naslova IP za enoto »Slave« je sledeč:
1. Odprite okno ukazne vrstice: pritisnite kombinacijo Win + R in vnesite «cmd» v pojavnem oknu »Run«, nato pritisnite Enter.
2. V pojavnem oknu izberite ukaz "ipcon�g" in pritisnite Enter.
3. V vrstici »Basicgateway« je naveden IP-naslov usmerjevalnika. Primer: »Osnovni prehod. . . . . . . : 192.168.0.1«.
4. Odkrijte prosti naslov IP za enoto »Slave«: v ukazni vrstici vnesite ukaz »ping«, naslov IP usmerjevalnika, spremenite četrto polje naslova 

od 1 do 254 in pritisnite Enter, dokler se ne prikaže vrstica »Set unit not available«. Primer: "ping 192.168.0.3" + "Enter".
 

 
5. Za nastavitev prezračevalne enote vnesite izbrani razpoložljivi naslov v polje »Master IP address«.

1
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           POVEZAVA MOBILNE NAPRAVE Z ENOTO V SKLADU S DIAGRAMOM ŠT. 2:

• Namestite programsko opremo v svojo mobilno napravo.
• Glavno enoto povežite s kon�guracijami v skladu s shemo št. 2.
• Aktivirajte Wi-Fi v sistemskem meniju mobilne naprave.
• Povežite se z brezžično dostopno točko na naslednji način:
• Zaženite nameščeno mobilno aplikacijo.
• V menijskem programu odprite stran za povezavo (1-2) in ustvarite novo povezavo.

Ročna povezava:
• Pritisnite gumb (3), da dodate novo povezavo.
• Vnesite ime povezave (7).
• Vnesite glavni naslov IP (8).
• Za potrditev pritisnite tipko (9).

Samodejna povezava:
• Pritisnite gumb (4) za iskanje novih glavnih enot.
• Povežite mobilno napravo z zaznano glavno enoto, prikazano kot Nova (5).
• Za urejanje povezave pritisnite tipko (6).
• Vnesite ime povezave (7).
• Za potrditev pritisnite tipko (9).

2

1

3 4 6

5

8 9

7

»MASTER UNIT DEMO MODE« ALI DEMONSTRACIJSKI NAČIN GLAVNE NAPRAVE
Ta način je prikazovanje delovanja enote se uporablja v prodajalni prezračevalnih naprav. Povezava z osebnim računalnikom ni potrebna. V demo 
načinu deluje enota v »Master Mode« z lastno brezžično dostopno točko. Na brezžično dostopno točko se lahko poveže samo ena podrejena enota in tri 
mobilne naprave. Vendar je priporočljivo, da priključite samo eno mobilno napravo. Več vzporedno povezanih podrejenih enot v »Master demo načinu« bo
 imelo isto ime in lahko povzroči kon�ikt.
»Master Wi-Fi name« ali glavno ime Wi-Fi: Vento
»Master Wi-Fi password« ali geslo glavnega Wi-Fi-ja: 11111111.

»SLAVE UNIT DEMO MODE«  ALI DEMONSTRACIJSKI NAČIN PODREJENE ENOTE
Ta način je prikazovanje delovanja enote se uporablja v prodajalni. Zaradi hitre kon�guracije je enostaven za uporabo in ne zahteva povezave z 
računalnikom. Prezračevalna enota deluje v načinu »Slave« in je samodejno priključena na brezžično povezovalno točko glavne enote, nastavljene 
za demonstracijski način.
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DELOVANJE PREZRAČEVALNE ENOTE PREKO SERVERJA V OBLAKU

Glavna enota mora biti nastavljena za način delovanja v skladu s shemo št. 2. Privzeta je nadzorna funkcija preko strežnika v oblaku. Aktivirati ga je treba 
na naslednji način:

• Povežite se s točko Wi-Fi domačega usmerjevalnika v sistemskem meniju mobilne naprave.
• Aplikacijo zaženite v mobilni napravi.
• Odprite stran domače povezave (1-2) v meniju programa.
• Izberite želeno povezavo (3).
• Aktivirajte krmilno funkcijo preko strežnika v oblaku (4).

     

2

1

4

3

Opomba: če je ta funkcija aktivirana, lahko težave z internetno povezavo domačega usmerjevalnika povzročijo začasne komunikacijske izgube 
z ventilacijsko enoto. 

 

Ustvarjanje novega računa:
• V menijskem programu odprite stran povezave preko strežnika v oblaku (1-2).
• Vnesite meni za generiranje računa (3).
• Vpišite svojo prijavo (4) in geslo (5), ponovno vnesite geslo (6) in svojo e-pošto (7).
• Za potrditev pritisnite tipko (8).

2

1

83

4 5 6 7
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Vnos računa:
• Na strani povezave prek strežnika v oblaku vnesite svojo prijavo (1) in geslo (2).
• Za vstop v račun pritisnite gumb (3).
 

1

2

3

Dodajanje nove povezave:
• Pritisnite gumb (1), da dodate novo povezavo na strani povezave prek strežnika v oblaku.
• Vnesite ime povezave (2).
• Vnesite identi�kacijsko številko glavne enote (3), ki vsebuje 16 simbolov serijske številke, označene na plošči glavne enote.
• Za potrditev pritisnite tipko (4).
    

1

2

3

4
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