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ДОКЛАДВАНЕ НА БЪГОВЕ
Има малка вероятност от възникване на грешки (бъгове):
• Намерете серийния номер и уникалния PIN код на уреда.
• Направете ясно описание на проблема, включително скрийншотове, ако това е възможно.
• Изпратете тази информация в имейл до отдела по Техническа поддръжка
(techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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РАБОТНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
• Wi-Fi мрежа
−
−
−
−

Erie water treatment не носи отговорност за проблеми с
мрежовите връзки или за повреди, неизправности или грешки,
причинени от мрежовата връзка.
мрежовата връзка може да не работи правилно в зависимост от
доставчика на интернет.
безжичната мрежа може да изпитва смущения от други
устройства със същата честота.
околната безжична среда може да направи услугата на
безжичната мрежа по-бавна.
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ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
6. Натиснете бутона за скролиране  отново; дисплеят
ще покаже:

НАПЪТСТВИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ

Pin: 1234

 Преди да започнете да програмирате системата
трябва да сте сигурни, че тя се намира в работен
режим.

•

 Ако не се натисне бутон за период от 5 минути
контролният панел ще се върне в сервизен режим и
промените НЯМА да бъдат записани!

7. Натиснете бутона за скролиране  отново; дисплеят
ще покаже:

Wifi:Конфигуриране

1. Натиснете бутона прелистване  и го задръжте за 2
секунди, докато се изпише:

Language:English
•

Това е уникалният PIN за Wi-Fi конфигурирането на
Вашето устройство.

•

Натиснете бутоните нагоре  или надолу  за да
изберете езикът на дисплея.

2. Натиснете бутона прелистване  отново; дисплеят
ще покаже:

Натиснете бутона нагоре  или надолу , за да
настроите желания Wi-Fi режим:
− КОНФИГУРИРАНЕ: За да конфигурирате Wi-Fi
настройките чрез Wi-Fi директен режим.
− ON: Wi-Fi активиран.
− OFF: Wi-Fi деактивиран.

8. Натиснете отново бутона за скролиране ; дисплеят
ще покаже:

Set time: 20:51

Изход
•

Натиснете бутоните нагоре  или надолу  за да
изберете текущото часово време.

•

3. Натиснете бутона прелистване  отново; дисплеят
ще покаже:

HardUnit:
•

°f

Натиснете бутоните нагоре  или надолу  за да
изберете мерната единица за твърдост на
водата. Уверете се, че тази мерна единица е
идентична с тази от анализа на водата, който
имате или с тази на тестера, с който сте измерили
стойността на твърдостта постъпващата вода!

4. Натиснете бутона прелистване  отново; дисплеят
ще покаже:

Set hardn.: XX°f
•

Натиснете бутоните нагоре  или надолу  за да
изберете стойността на твърдостта на
постъпващата необработена вода.

5. Натиснете бутона прелистване  отново; дисплеят
ще покаже:

Зумер: 2
•

Натиснете бутон нагоре  или надолу  за да
активирате зумера за нивото на звука или да
деактивирате зумера (OFF).
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Натиснете бутона нагоре  или надолу , за да
запазите настройките в NOVRAM® и да излезете от
програмния режим.

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

СТАРТИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Свалете приложението Erie connectTM на мобилното си
устройство от Apple App Store или Google Play Store и
стартирайте приложението.

ИЗБОР НА ЕЗИК

•

•

•

Изберете един
продължите.

от

възможните

езици,

ВПИСВАНЕ С ИМЕЙЛ: ако все още нямате
потребителски акаунт, първо трябва да регистрирате
нов потребителски акаунт въз основа на Вашия имейл
адрес.
Вече имам акаунт: влезте със съществуващия си
потребителски акаунт.

ВПИСВАНЕ С ИМЕЙЛ

за да

ИЗБЕРЕТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА УРЕДА

•
•
•
•

Изберете регион “Global” или “China”.
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Попълнете необходимата информация.
Натиснете “РЕГИСТРАЦИЯ”.
Натиснете “ПРИЕМАМ”, за да приемете Общите
условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
ВЕЧЕ ИМАМ АКАУНТ

•
•
•
•

1во одобрение: Потребителски акаунт, ползване на
лични настройки.
2ро одобрение: Информация за уреда, използване на
данни на уреда.
Ще получите съобщението “Потвърдителният линк
е изпратен. Моля, проверете пощенската си
кутия.”
Проверете пощенската си кутия и потвърдете
активацията на акаунта си, за да завършите процеса
по регистрация.

•

Върнете се в приложението и влезте в акаунта си като
попълните имейла и паролата си.

•

Натиснете “Вход” или “Забравена парола?”.

ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

Забележка: Ето това ще видите, ако въведете грешни данни
за вход.

•
•
•
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Натиснете “Забравена парола?”, ако искате да
възстановите паролата за потребителския си акаунт.
Въведете имейла си и натиснете “Възстанови”.
Ще получите съобщението “Беше Ви изпратен линк с
допълнителни инструкции. Моля, проверете пощата
си.”

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
•

Проверете пощата си и следвайте инструкциите.

РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВ УРЕД
Стъпка 1:

НАСТРОЙВАНЕ НА УРЕД
 Уверете се, че мобилното устройство е в близост

•
•

до уреда, за да активирате директна Wi-Fi връзка
между мобилното устройство и уреда!

Въведете информация за уреда.
Натиснете “НАПРЕД”.

 Изискват се името (може да бъде произволно и да
След като се впишете, ще бъдете помолени да добавите
първи уред:
• Натиснете “+”.

бъде променено после) и серийния номер. Серийният
номер може да бъде намерен на етикета с
идентификационния номер на продукта и е уникален за
Вашия уред.
Стъпка 2:

•
•

Регистриране на нов уред: за да настроите нов уред
за първи път, като го свържете към Вашата Wi-Fi
мрежа.
Добавяне на регистриран уред към акаунта Ви: за да
добавите съществуващ или вече регистриран уред
към акаунта си

•
•

Уверете се, че Wi-Fi режимът на уреда е заложен на
режим КОНФИГУРИРАНЕ.
Натиснете “НАПРЕД”.

 При първото пускане уредът автоматично ще бъде в
режим КОНФИГУРИРАНЕ. За да настроите ръчно Wi-Fi
режима на уреда до режим КОНФИГУРИРАНЕ, вижте
раздела Електронен Контролен Панел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
Стъпка 3:

Стъпка 5:

•

•

•

Сменете настройката за Wi-Fi на мобилното
устройство към мрежата erieconfig, за да установите
директна Wi-Fi връзка между мобилното устройство и
уреда.
Щом веднъж мобилното устройство е свързано с
мрежата erieconfig, превключете обратно към
приложението и натиснете “НАПРЕД”.

•
•

Стъпка 4:

Превключете Wi-Fi на мобилното устройство обратно
към обичайната Ви Wi-Fi мрежа (Wi-Fi или LTE данни).
Натиснете “ГОТОВО”.
Уредът автоматично ще се свърже с избраната Wi-Fi
мрежа. Проверете Wi-Fi статуса на уреда Ви, който се
показва на втория ред на дисплея:
− СВЪРЗАН: уредът е свързан към Wi-Fi мрежата.
− НЯМА ИНТЕРНЕТ: уредът е свързан към Wi-Fi
мрежата, но няма налична интернет връзка.
− ГРЕШКА В ПАРОЛАТА: устройството не е
свързано към Wi-Fi мрежата.
− КОНФИГУРИРАНЕ: няма Wi-Fi връзка, Wi-Fi
режимът е заложен за конфигуриране чрез
директен Wi-Fi режим.
− OFF: Wi-Fi е деактивиран.

 Повечето от днешните телефони автоматично се
свързват с предишната Wi-Fi мрежа, когато Wi-Fi
директната мрежа erieconfig се деактивира автоматично
от уреда. Трябва да почакате 10 или 20 секунди, за да
направи телефона Ви тази стъпка вместо Вас.

 Уверете се, че не сте свързани към мрежата
erieconfig, когато натиснете “ГОТОВО”.
•

•
•
•

Изберете Wi-Fi мрежа, към която искате да свържете
уреда.
Въведете Wi-Fi паролата.
Натиснете “НАПРЕД”.

 Уверете се, че въвеждате правилна Wi-Fi парола.
Натиснете “”, за да направите паролата видима.
Устройството няма да може да се свърже с мрежата, ако
е въведена грешна парола. В такъв случай уредът никога
няма да се покаже онлайн.
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Wi-Fi връзката на уреда Ви сега е конфигурирана.
Уредът автоматично ще бъде регистриран в базата
данни и ще се покаже в списъка Ви с устройства след
няколко минути.

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
ДОБАВЕТЕ РЕГИСТРИРАН УРЕД КЪМ ВАШИЯ
АКАУНТ
 Използвайте следната процедура, за да добавите
съществуващ и вече регистриран уред към Вашия
потребителски акаунт. Ще се нуждаете от PIN кода и
Серийния Номер на уреда, който искате да добавите.

 PIN кода на уреда може да бъде намерен в
основните настройки. Той също се показва, когато
включите захранването (след описанието на фърмуера).

 Серийният Номер може да бъде намерен на етикета
с Идентификационния номер на уреда.

 Можете да добавите няколко устройства към Вашия
потребителски акаунт.
Стъпка 1:

 Ако уредът не стане онлайн в рамките на няколко
минути, моля последвайте инструкциите на екрана. Найвероятно Wi-Fi паролата е била въведена грешно.
Повторете процеса РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВ УРЕД, за да
поправите това; първо премахнете уреда и след това
повторете процедурата “Регистриране на нов уред”.

•
•
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Въведете PIN кода и Серийния номер на уреда, който
искате да добавите към потребителския си акаунт.
Натиснете “ГОТОВО”. Ако всичко е правилно, уредът
ще се появи в списъка с устройствата.

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
•

ТАБЛО
•

Уред ‘Регенериране’:

Натиснете “ ”, за да преминете към главното меню.

 Можете да видите оставащото време за
регенериране.
•
•

Натиснете “Табло”. Ще видите как Таблото показва
статуса на избрания уред.

•

Уред ‘Във ваканция’:

Уред “В експлоатация”:

 За да настроите уреда в режим ваканция:
−
−

 Можете да:
−
−
−
−
−

видите текущия дебит и оставащия капацитет,
нулирате алармата за нивото на солта,
започнете
регенериране
(отложено
или
незабавно),
активирате или зададете режим ваканция,
видите количеството на използваната вода.
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активирайте слайдера,
задайте дата на връщане.

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
•

Изключен уред:

•

Уред в режим ‘Ниско ниво на солта’:

•
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Уред в режим ‘Необходима поддръжка’:

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ
•

Натиснете “ ”, за да преминете към главното меню.

•

Натиснете “Акаунт”. Ще видите информацията за
потребителския си акаунт:

СПИСЪК С УРЕДИТЕ
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•

Натиснете “ ” за да отидете в главното меню.

•

Натиснете “Appliance List”. Ще видите списък с всички
добавени и регистрирани устройства.

•

Натиснете “
устройства.

” и изберете как да се сортират вашите

ПРИЛОЖЕНИЕ ERIE CONNECTTM
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА
•

•

Докато сте на екрана с таблото на уреда, натиснете
“ ” и натиснете “ИНФО”.

Изберете подреждане по име “Name”, азбучен ред
или по време на добавяне “Added”.

НАСТРОЙКИ НА УРЕДА
•

 Можете да видите данните от хронологията на

Докато сте на екрана с таблото на уреда, натиснете
“ ” и натиснете “НАСТРОЙКИ”.

уреда.

 Натиснете “>”, за да получите повече информация по
специфична точка.

 Ако активирате Настройки на Приложението, ще
получите следното пуш съобщение на мобилното си
устройство:

 Можете да промените основните Настройки на
Уреда.
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erie water treatment
подразделение на Aquion, Inc.
www.eriewatertreatment.com

