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HLÁŠENÍ CHYB
V nepravděpodobném případě chyby:

•
•
•

Připravte si sériové číslo a jedinečný kód PIN zařízení.
Uveďte jasný popis problému, včetně snímků obrazovky, pokud je to možné.
Zašlite e-mail na oddělení technické podpory (techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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PROVOZNÍ PODMÍNKY & POŽADAVKY
• Wi-Fi síť
−
−
−
−

Erie Water Treatment není zodpovědná za problémy s připojením k
síti ani za závady, poruchy nebo chyby způsobené síťovým připojením.
Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli
internetu.
V bezdrátové síti může dojít k rušení z jiných zařízení se stejnou
frekvencí.
Okolní bezdrátové prostředí může provoz bezdrátových sítí zpomalit.
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ERIE CONNECTTM APP
6. Opět stisknete tlačtko skrolovat ; na displeji se ukáže:

PROGRAMOVÁNÍ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Pin: 1234

 Před vstupem do programovací úrovně se ujistěte, že je
zařízení v provozním režimu.

Jedná se o jedinečný kód PIN pro konfiguraci vašeho Wi-Fi
zařízení.

 V případě že nebude pod dobu 5 minut stisknuto žádné
tlačítko, řídící panel se vrátí zpět do provozního režimu a
veškeré změny NEBUDOU uloženy!

7. Opět stisknete tlačtko skrolovat ; na displeji se ukáže:

Wifi:Konfigurovat

1. Stiskněte tlačítko posunu  a podržte po dobu 2 sekund
dokud displej nezobrazí:

JAZYK:

•

CESTINA

Stiskněte tlačítko nahoru  nebo dolů  pro volbu
jazyka.

Stisknete tlačítko nahoru  nebo dolu  pro nastavení
požadovaného Wi-Fi módu:
KONFIGUROVAT: konfigurovat nastavení Wi-Fi
prostřednictvím přímého režimu Wi-Fi.
− ZAP: Wi-Fi aktivováno.
− VYP: Wi-Fi deaktivováno.

2. Stiskněte znovu tlačítka posunu ; na displeji se zobrazí
následující text:

8. Stiskněte znovu tlačítka posunu ; na displeji se zobrazí
následující text:

•

CAS:
•

20:51

ZPET
•

Stiskněte tlačítko nahoru  nebo dolů  pro
nastavení času.

3. Stiskněte znovu tlačítka posunu ; na displeji se zobrazí
následující text:

JEDN.TVRD.: °f
•

Stiskněte tlačítko nahoru  nebo dolů  pro to
nastavení jednotek tvrdosti. Ujistěte se, že se shodují
s jednotkami uváděnými na testovací sadě používané
pro měření tvrdosti vstupní vody!

4. Stiskněte znovu tlačítka posunu ; na displeji se zobrazí
následující text:

TVRDOST:
•

XX °f

Stiskněte tlačítko nahoru  nebo dolů  pro
nastavení hodnoty tvrdosti vstupní vody.

5. Stiskněte znovu tlačítka posunu ; na displeji se zobrazí
následující text:

BZUCAK:
•

2

Stiskněte tlačítko nahoru  nebo dolů  pro aktivaci
bzučák nastavením úrovně zvuku, nebo deaktivaci
bzučák (VYP).
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Stiskněte tlačítko nahoru  nebo dolů  pro uložení
nově nastavených parametrů a vystoupení z
programu do provozního režimu.

ERIE CONNECTTM APP
INSTALACE APLIKACE

ZAPNUTÍ APLIKACE

Stáhněte si aplikaci Erie connectTM do mobilního zařízení z
Apple App Store nebo obchodu Google Play a otevřete
aplikaci.

VYBERTE JAZYK

•
•

•

REGISTRACE S EMAILEM: Pokud ještě nemáte uživatelský
účet, musíte si nejprve zaregistrovat nový uživatelský účet
na základě vaší e-mailové adresy.
Již mám účet: přihlaste se svým stávajícím uživatelským
účtem.

REGISTRACE S EMAILEM

Pro pokračování, vyberte jeden z dostupných jazyků.

VYBERTE REGION VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

•

•
•
•

Vyberte region “Globalní” nebo “Čína”.
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Vyplňte požadované informace.
Stlačte “REGISTROVAT”.
Stlačte “PŘIJAT” po přijmutí smluvných podmínek.

ERIE CONNECTTM APP
JIŽ MÁM ÚČET

•
•
•
•

1st schválení: Uživatelský účet, používání osobních
nastavení.
2nd schválení: Informace o spotřebičích, používání dat
spotřebiče.
Obdržíte zprávu “Byla odeslána potvrzovací pošta.
Zkontrolujte prosím doručenou poštu.”
Zkontrolujte svou poštovní schránku a potvrďte aktivaci
vašeho účtu, abyste dokončili registrační proces .

•

Vraťte se do aplikace a přihlaste se ke svému účtu
vyplněním e-mailové adresy a hesla.

•

Stlačte “PŘIHLÁSIT SE” nebo “Zapomenuté heslo?”.

ZAPOMENUTÉ HESLO

Poznámka: Tohle, uvidíte, pokud zadáte špatné informace.
•
•
•
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Stiskněte “Zapomenuté heslo?” pokud chcete obnovit
heslo pro váš uživatelský účet.
Vyplňte e-mail a stiskněte “Reset”.
Obdržíte zprávu “Byla odeslána zpráva s dalšími pokyny.
Zkontrolujte prosím doručenou poštu.”

ERIE CONNECTTM APP
•

Zkontrolujte poštovní schránku a postupujte podle
pokynů.

REGISTRACÉ NOVÉHO SPOTŘEBIČE
Krok 1:

NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE
•
•

 Ujistěte se, že mobilní zařízení je v blízkosti zařízení,

Zadejte informace o spotřebiči.
Stiskněte “DÁLE”.

aby bylo umožněno přímé připojení Wi-Fi mezi
mobilním zařízením a přístrojem!

 Pouze název (může být cokoliv a může být snadno

Po přihlášení budete požádáni o přidání prvního spotřebiče:
• Stiskněte “+”.

změněn později) a sériové číslo jsou vyžadovány.
Sériové číslo lze nalézt na ID štítku výrobku a je
jedinečné pro váš spotřebič.
Krok 2:

•
•

Registrujte nový spotřebič: nastavte nový přístroj poprvé
připojením k síti Wi-Fi.
Přidejte zaregistrovaný spotřebič do svého účtu: přidat
stávající a již zaregistrovaný spotřebič do svého účtu.

•
•

Zkontrolujte, zda je režim Wi-Fi v přístroji nastaven na
režim KONFIGURACE.
Stiskněte “DÁLE”.

 Při prvním spuštění se přístroj automaticky nachází v
režimu KONFIGURACE. Ruční nastavení režimu Wi-Fi
na zařízení v režimu KONFIGURACE naleznete v části
Elektronický ovládací panel.
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ERIE CONNECTTM APP
Krok 3:

Krok 5:

•

•

•

Při prvním spuštění se přístroj automaticky nachází v
režimu KONFIGURACE. Ruční nastavení režimu Wi-Fi na
zařízení v režimu KONFIGURACE naleznete v části
Elektronický ovládací panel.
Jakmile je mobilní zařízení připojeno k síti erieconfig,
přepněte zpět do aplikace a stiskněte tlačítko "DÁLE".

•
•

Krok 4:

Přepněte Wi-Fi na mobilní zařízení zpět do obvyklé sítě
Wi-Fi (data Wi-Fi nebo LTE dat).
Stiskněte “Hotovo”.
Přístroj se automaticky připojí k vybrané síti Wi-Fi.
Zkontrolujte stav Wi-Fi ve vašem zařízení, který je
zobrazen na druhém řádku displeje:
− PŘIPOJENO: zařízení připojeného k síti Wi-Fi
− ŽÁDNÝ INTERNET: zařízení připojené k síti WiFi, ale k dispozici není připojení k internetu.
− CHYBA HESLA: zařízení není připojeno k síti
Wi-Fi.
− KONFIGUROVAT: žádné Wi-Fi připojení, Wi-Fi
režim nastavený pro konfiguraci přes Wi-Fi
přímý mód.
− VYP: Wi-Fi deaktivováno.

 Většina posledních telefonů se automaticky připojí k
předchozí síti Wi-Fi, když je přímé vypnutí sítě Wi-Fi
erieconfig zařízení automaticky deaktivováno. Možná
budete muset počkat 10 až 20 sekund, aby váš
telefon mohl udělat tento krok.

 Ujistěte se, že nejste připojeni k síti erieconfig pro
stisknutí tlačítka "HOTOVO"”.
•

•
•
•

Vyberte síť Wi-Fi, ke které chcete zařízení připojit.
Zadejte heslo sítě Wi-Fi.
Stiskněte “Dále”.

 Ujistěte se, že jste zadali správné heslo sítě Wi-Fi.
Stisknutím tlačítka “” zadejte heslo. Zařízení se
nemůže připojit k síti při zadání nesprávného hesla. V
takovém případě se přístroj nikdy nepřipojí.
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Připojení Wi-Fi zařízení je nyní nakonfigurováno. Přístroj
bude automaticky zaregistrován do databáze a po
několika minutách se objeví v seznamu spotřebičů.

ERIE CONNECTTM APP
PŘIDAT REGISTROVANÝ SPOTŘEBIČ DO VAŠEHO
ÚČTU
 Použijte následující postup pro přidání stávajícího a
již registrovaného zařízení do svého uživatelského
účtu. Budete potřebovat kód PIN a sériové číslo
zařízení, které chcete přidat.
 Kód PIN přístroje naleznete v základních nastaveních.
Zobrazuje se také při zapojení napájecího zdroje (po
popisu firmwaru).
 Sériové číslo lze nalézt na štítku ID Produkutu na
přístroji.
 Do svého uživatelského účtu můžete přidat více
zařízení.
Krok 1:

 Pokud není spotřebič v několika minutách online,
postupujte podle pokynů na obrazovce. S největší
pravděpodobností bylo zadáno nesprávné heslo WiFi. Opakujte proces REGISTRACE NOVÉHO
SPOTŘEBIČE k opravě; nejprve vyjměte spotřebič a
poté opakujte postup "Registrovat nový spotřebič”.

•
•
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Vyplňte kód PIN a sériové číslo zařízení, které chcete
přidat do svého uživatelského účtu.
Stiskněte tlačítko "HOTOVO". Pokud je přístroj správně
zobrazený v seznamu spotřebičů.

ERIE CONNECTTM APP
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
•

•

‘Regenerace’ spotřebiče:

Stisknutím tlačítka “ ” přepněte do hlavní nabídky.

 Zobrazí se zbývající doba regenerace.
•

Stiskněte tlačítko "Dashboard". Zobrazí se informační
panel ukazující stav vybraného zařízení.

•

Zařízení ‘Ve službě’:

•

Zařízení ‘Na prázdninách’:

 Umístění spotřebiče do prázdninového režimu:
−
−

 Můžete:
−
−
−
−
−

Vidět aktuální průtok a zbývající kapacitu,
Resetujte alarm úrovně soli,
Zahájení regenerace (zpožděné nebo okamžité),
Aaktivovat a nastavit rekreační režim,
Vidět využití vody.
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aktivujte jezdec, nastavte datum návratu.

ERIE CONNECTTM APP
•

Spotřebič ‘Vypnut’:

•

Spotřebič v režimu ‘s nízkou hladinou soli’:

•

Strana 11

Spotřebič v režimu ‘Požadovaná údržba’:

ERIE CONNECTTM APP
UŽIVATELSKÝ ÚČET
•

Stisknutím tlačítka “ ” přepněte do hlavní nabídky.

•

Stiskněte tlačítko "Účet". Zobrazí se informace o vašem
uživatelském účtu:

SEZNAM ZAŘÍZENÍ
•

Stisknutím tlačítka “ ” přepnete do hlavní nabídky.

•

Stisknutím “Seznam zařízení”. Zobrazí se seznam
registrovaných zařízení ve vašem účtu:
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ERIE CONNECTTM APP
•

Stiskněte “

” a vyberte způsob řazení vašich zařízení.

INFORMACE O SPOTŘEBIČI
•

•

Zatímco jste na obrazovce přístrojové desky stiskněte " "
a press “INFO”.

Zvolte řazení podle “Názvu”, abecedně nebo “Přidáno”,
podle datumu přidání.

NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE
•

 Můžete si prohlédnout historické údaje o spotřebiči.
 Stisknutím tlačítka ">" získáte další informace o

Zatímco na obrazovce přístrojové desky stiskněte " " a
stiskněte "NASTAVENÍ".



konkrétní položce.

Pokud aktivujete oznámení o aplikaci, dostanete do
svého mobilního zařízení následující push zprávu:

 Můžete změnit základní nastavení zařízení.
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