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RAPORTAREA PROBLEMELOR
În cazul puțin probabil al apariției une probleme:
• Notați Numărul de Serie și codul PIN unic al aparatului.
• Faceți o descriere clară a problemei, inclusiv fotografii, dacă este posibil.
• Trimiteți un e-mail către departamentului de asistență tehnică
(techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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CONDIȚII ȘI CERINȚE DE OPERARE
• Reţeaua Wi-Fi
−
−
−
−

Contactul cu apa nu este responsabil pentru nicio problemă de
conectare la rețea sau problemă, defecțiune sau eroare cauzată
de conexiunea la rețea.
conexiunea la rețea poate să nu funcționeze corect, din cauza
furnizorul de Internet.
rețeaua wireless poate avea interferențe de la alte dispozitive cu
aceeași frecvență.
mediul wireless înconjurător poate face ca serviciile de rețea
wireless să ruleze încet.
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PANOUL ELECTRONIC DE CONTROL
7. Apăsați butonul de derulare  butonul din nou; pe afișaj
va apărea:

INSTRUCTIUNI DE PROGRAMARE SETARI DE BAZA

Wifi: Configure

 Inainte de a intra in modul de programare, trebuie sa va
asigurati ca aparatul se afla in modul de serviciu.

•

 In cazul in care nici un buton nu este apasat intr-o
perioada de 5 min, panoul de control va reveni in modulul de
serviciu si nici o schimbare nu va fi salvata!
1. Tineti apasat butonul scroll  pentru 2 sec pana cand
display-ul va afisa:

Limba:

Apăsați pe butonul sus  sau jos  pentru a
seta opțiunea dorită a modului Wi-Fi:
− CONFIGURE: pentru a configura setările
Wi-Fi prin modul direct Wi-Fi.
− DESCHIS: Wi-Fi activat.
− ÎNCHIS: Wi-Fi dezactivat.

8. Apasati din nou butonul scroll ; display-ul va afisa:

Romana

Iesire
•

Apasati butonul sus  sau jos  pentru a seta limba.
•

2. Apasati din nou butonul scroll ; display-ul va afisa:

Set. ora: 20:51
•

Apasati butonul sus  sau jos  pentru a seta ora.

3. Apasati din nou butonul scroll ; display-ul va afisa:

UnitatiDur.: °f
•

Apasati butonul sus  sau jos  pentru a seta
unitatea de masura a duritatii apei. Asigurati-va ca
aceasta este identica cu unitatea de masura a testului
de duritate sau a duritatii apei din buletinul de analiza
a apei.

4. Apasati din nou butonul scroll ; display-ul va afisa:

SetDurit.: XX °f
•

Apasati butonul sus  sau jos  pentru a seta
duritatea apei netratate de intrare.

5. Apasati din nou butonul scroll ; display-ul va afisa:

Sonneria: 2
•

Apasati butonul sus  sau jos  pentru a activa
sonneria prin setarea niveluliu sonor, sau dezactiva
sonneria (OFF).

6. Apăsați butonul de derulare  butonul din nou; pe afișaj
va apărea:

Pin: 1234
•

Acesta este PIN-ul unic pentru a configura Wi-Fiul aparatului.
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Apasati butonul sus  sau jos  pentru a salva
setarile in NOVRAM® si iesiti din program.

ERIE CONNECTTM APP
INSTALAREA APLICAȚIEI

PORNIREA APLICAȚIEI

Descarcă aplicația Erie connectTM pe telefonul tău mobil din
Apple App Store sau Google Play Store si deschide aplicatia

SELECTATI LIMBA

•
•
•

Selectati una din limbile disponibile pentru a continua

ÎNREGISTRARE CU EMAIL

SELECTATI REGIUNEA APLICATIEI DVS

•

ÎNREGISTRARE CU EMAIL: dacă încă nu aveți un cont de
utilizator, trebuie mai întâi să vă faceți un cont nou de
utilizator pe baza adresei dvs. de e-mail.
Am deja un cont: conectați-vă cu contul dvs. de utilizator
existent.

•
•
•

Selectati opriunea “Global” sau “China”.
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Completați informațiile solicitate.
Apăsați “ÎNSCRIE-TE”.
Apăsați “ACCEPT” pentru a accepta termenii &condițiile.

ERIE CONNECTTM APP
AM DEJA UN CONT
•

•
•
•
•

Primul aprobare: Cont utilizator, utilizarea setărilor
personale.
A doua aprobare: Informații despre aparat, utilizarea
datelor de la aparat.
Veți primi mesajul "Mesajul de confirmare a fost trimis.
Verificați-vă email-ul. "
Verificați emailul și confirmați activarea contului dvs.
pentru a finaliza procesul de înregistrare

•

Întoarceți-vă la aplicație și conectați-vă la contul dvs.
prin completarea adresei de e-mail și a parolei.

Apăsați “LOGARE” sau “Ați uitat parola?”.

AŢI UITAT PAROLA

Notă: Aceasta este ceea ce veți vedea dacă introduceți datele greșite.
•
•

•
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Apăsați pe "Ați uitat parola?" Dacă doriți să resetați
parola pentru contul dvs. de utilizator.
Completați e-mailul și apăsați "Resetare".
Veți primi mesajul "A fost trimis un e-mail cu instrucțiuni
suplimentare. Verificați-vă căsuța poștală. "

ERIE CONNECTTM APP
•

Verifiați mailul si urmați următoarele instrucțiuni.

ÎNREGISTREAZĂ UN NOU APARAT
Pasul 1:

SETAREA UNUI APARAT
•
•

 Asigurați-vă că dispozitivul mobil se află în
vecinătatea aparatului pentru a activa o conexiune
directă Wi-Fi între dispozitivul mobil și aparat!

Introduceți informațiile despre aparat.
Apăsați “URMĂTORUL”.

 Numai numele (poate fi aleator și poate fi ușor de
schimbat ulterior) și Numărul de Serie sunt necesare.
Numărul de Serie poate fi găsit pe eticheta aparatului
ID-ul Produsului și este unic pentru aparat.

După ce vă conectați, vi se va cere să adăugați un prim aparat:
• Apăsați “+”.

Pasul 2:

•
•

Înregistrați un nou aparat: pentru a configura un nou
aparat pentru prima dată, conectațil la rețeaua Wi-Fi.
Adăugați un aparat înregistrat în contul dvs.: pentru a
adăuga un aparat deja înregistrat în cont.

•
•

Asigurați-vă că modul Wi-Fi de pe aparat este setat pe
modul CONFIGURARE.
Apăsați “URMĂTORUL”.

 La prima pornire, aparatul va fi automat pe modul
CONFIGURARE. Pentru a seta manual modul Wi-Fi pe
aparat în modul CONFIGURARE, consultați secțiunea
Panoul de Control Electronic.
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ERIE CONNECTTM APP
Pasul 3:

Pasul 5:

•

•

•

Schimbați Wi-Fi-ul de pe dispozitivul mobil în rețeaua
erieconfig pentru a stabili o conexiune directă Wi-Fi între
dispozitivul mobil și aparat.
Odată ce dispozitivul mobil este conectat la rețeaua
erieconfig, reveniți la aplicație și apăsați pe
"URMĂTORUL".

•
•

Pasul 4:

Schimbați Wi-Fi pe dispozitivul mobil înapoi în rețeaua
obișnuită Wi-Fi (date Wi-Fi sau LTE).
Apăsați "GATA".
Aparatul se va conecta automat la rețeaua Wi-Fi
selectată. Verificați starea Wi-Fi de pe aparat, care este
afișată pe al doilea rând al afișajului:
− CONECTAT: aparatul este conectat la rețeaua
Wi-Fi Wi-Fi.
− LIPSĂ INTERNET: aparatul este conectat la
rețeaua Wi-Fi Wi-Fi, dar nu există o conexiune
la internet disponibilă.
− EROARE PAROLĂ: aparatul nu este conectat
la rețeaua Wi-Fi.
− CONFIGURARE: fără conexiune Wi-Fi, modul
Wi-Fi setat se configureze prin modul direct
Wi-Fi.
− ÎNCHIS: Wi-Fi este dezactivat..

 Cele mai recente telefoane se vor reconecta automat
la rețeaua Wi-Fi anterioară, în cazul în care rețeaua
directă Wi-Fi erieconfig este dezactivată automat de
către aparat. Este posibil să trebuiască să așteptați de
la 10 până la 20 de secunde pentru ca telefonul tău
să facă acest pas pentru tine.
 Asigurați-vă că nu sunteți conectat(ă) la rețeaua
erieconfig atunci când apăsați pe "GATA”.
•
•
•
•

Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să conectați
aparatul.
Introduceți parola rețelei Wi-Fi.
Apăsați " Următorul”.

 Asigurați-vă că introduceți parola rețelei Wi-Fi
corect. Apăsați “” pentru a face parola vizibilă.
Dispozitivul nu se poate conecta la rețea când a fost
introdusă o parolă incorectă. În acest caz, aparatul nu
va fi conectat niciodată online.
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Conexiunea Wi-Fi a aparatului dvs. este acum
configurată. Aparatul va fi automat înregistrat în baza de
date și va apărea în lista aparatului după câteva minute.

ERIE CONNECTTM APP
ADĂUGĂ APARATUL ÎNREGISTRAT LA CONTUL TĂU
 Utilizați următoarea procedură pentru a adăuga un
aparat existent și deja înregistrat în contul dvs. de
utilizator. Veți avea nevoie de codul PIN și de
numărul de serie al aparatului pe care doriți să îl
adăugați.
 Codul PIN al aparatului poate fi găsit în setările de
bază. Se afișează, de asemenea, la conectarea sursei
de alimentare (după descrierea firmware-ului).
 Numărul de serie poate fi găsit pe eticheta ID-ul
Produsului de pe aparat.
 Puteți adăuga mai multe aparate în contul dvs. de
utilizator.
Pasul 1:

 Dacă aparatul nu este conectat online în câteva
minute, urmați instrucțiunile de pe ecran. Cel mai
probabil, parola Wi-Fi a fost introdusă incorect.
Repetați procesul ÎNREGISTREAZĂ UN NOU APARAT
pentru a repara acest lucru; scoateți mai întâi
aparatul și apoi repetați procedura "Înregistrați un
nou aparat”.

•
•
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Adăugați codul PIN și numărul de serie al aparatului pe
care doriți să-l introduceși în contul dvs. de utilizator.
Apăsați "GATA". Dacă este corect, aparatul va apărea în
lista aparatului.

ERIE CONNECTTM APP
•

MENIUL PRINCIPAL
•

Aparat ‘Regenerator’:

Apasă “ ” pentru a schimba la meniul principal.

 Puteți vedea timpul de regenerare rămas.
•

Apasă “Meniul principal”. Vei vedea tabloul de bord care
arată starea aparatului selectat.

•

Aparat ‘În Funcțiune‘:

•

Aparat ‘În Vacanță’:

 Pentru a pune aparatul in modul vacanță:
−
−

 Poți să:
−
−
−
−
−

consultați debitul curent și capacitatea rămasă,
resetezi alarma de nivel de sare,
începe o regenerare (programată sau imediată),
activezi și setezi modul vacanță,
consulți utilizarea apei.
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activați cusrsorul,
setați data de întoarcere.

ERIE CONNECTTM APP
•

•

Aparat ‘deconectat’:

•

Aparat în modul ‘Nivel scăzut de săruri’:
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Aparat în modul ‘Revizia este necesară’:

ERIE CONNECTTM APP
CONTUL UTILIZATORULUI
•

•

Apasă “ ”pentru a comuta la meniul principal.

Apasă “Cont”. Vei vedea informații despre contul tău
de utilizator:

CONTUL APARATULUI
•

Apasa “ ” pentru a comuta la meniul principal.

•

Apasa “Contul aparatului”. Veti vedea lista cu toate
echipamentele inregistrate in contul dvs

•

Apasa “
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” si selecteaza un aparat.

ERIE CONNECTTM APP
INFORMAȚII DESPRE APARAT
•

•

Selectați sortarea după "Nume", listată în ordine
alfabetică sau prin "Adăugat", listată la data adăugării

SETĂRILE APARATULUI
•

În meniul principal al ecranului, apasă “ ” apoi apasă
“INFORMAȚII”.

În meniul principal al ecranului, apasă “ ” apoi apasă
“SETĂRI”.

 Dacă activați Notificările Aplicației, veți primi următorul
mesaj de Notificare pe dispozitivul dvs. mobil:

 Puteți modifica Setările de bază ale Aparatului.
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 Puteți consulta datele din istoricul aparatului.
 Apăsați ">" pentru a obține mai multe informații
despre un anumit element.

erie water treatment
o diviziune a Aquion, Inc.
www.eriewatertreatment.com

