Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android
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Gå in på ikoner



Välj inställningar
(1)



Dra Wi-fi knappen
”av” till höger så
att den ändrar
namn till ”på”.
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Anslutning sker mot
routern Dovado.



Symbolen för Wi-Fi
visas i mobilen längst
upp (2)



Tryck på ikonen
webbläsaren (3)



Skriv in 192.168.0.1
och tryck sedan kör
(4)



Skriv in Username
och Password
Username:admin
Password:password



Tryck på ”Login”
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Tryck på ”Start
Wizard” (5)



Völj Språk Svenska



Välj region Europa
och eventuell
tidszon.



Tryck på ”nästa”



Mata in ett eget
lösenord på minst 8
tecken, skriv ner
lösenordet på ett
papper som sparas.



Tryck på ”nästa”
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Välj aktivt på
trådlöst nätverk,
tryck på nästa



Byt eventuellt
Namn(SSID) Dovado
till ett eget valt
namn,
tryck på ”nästa”



Aktivera WPAkryptering, välj ett
lösenord på minst
8 och max 63
tecken. Spara
lösenordet på ett
papper.



Tryck på ”nästa”
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Välj Land och APN.
Sweden Telia SE(online.
telia.se)



Skriv in pinkod, spara
pinkoden på ett papper.



Klicka på stäng för
omstart så att de nya
inställningarna sparas,
det tar drygt 1 minut.



Gå in på inställningar,
Wi-Fi, och dra reglaget till
”Av” och sedan ”På”
igen. Nu måste WPAlösenordet skrivas in i
telefonen för att kunna
koppla upp till routern.
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Öppna en webbläsare igen och logga in
på routerns hemsida ännu en gång.



Gå in på ”Internet”, markera
”Connection Tracker” (6)



Skriv in tre ip-nummer som dovadon ska
pinga* och ställ in tid för hur ofta det
ska ske. Om dongeln tappar kontakten
mot ip-numren så startar routern om.(
En gång om dagen är 1440minuter.)



Markera ”Redial and Restart” (7)



Välj Internet connection (8). Usb modem
ska vara markerad (9)



Tryck på ”Save Settings” och sedan på
”Restart”. Nu ska det vara klart.

*Ping används för att ta reda på om en IP-adress
svarar när man försöker kontakta den. När man
”pingar” en annan dator så tar den emot ett så
kallat pingpaket och skickar då automatiskt
tillbaka ett svar för att visa att den är ansluten
till nätet.
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Välj ”System” och ”Users”.
Under Confirmed users ska
det
finnas en polar med API i
bockad och en admin med
både Web och API
i bockad.



Om inte polar finns så kan
man göra en ny användare
under Create new user



Då skriver man:
Username : polar
password: polar
Confirm password: polar



Tryck på ”Add user”



Välj ”Remote Management”



Bocka i Enable Lan
mamagement och
API over LAN
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Välj ”SMS” och sedan
”Settings”



Bocka i Activate the SMS
handler och under SMS model
väljs Auto(default – the router
tries to figure out if SMS is
recived to SIM or MODEM



Tryck på “Save Settings”



Tryck på “RESTART” och sedan
på knappen RESTART (10)
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Installera appen i telefonen
från play butik (11).
Sök på ”Polar remote”



Öppna appen



Tryck på verktygsknappen (12)



Tryck på SMS-knappen (13)
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Tryck på kugghjulsknappen



Tryck på SMS-knappen (14)



Fyll i telefonnumret som följer
med dongeln (usb-modemet).
Dvs. simkortets telefonnummer.
Skriv +46 och ta bort första
nollan i telefonnumret



Tryck OK



Dongeln ska lysa med ett fast
grönt sken eller ett fast blått
sken. Om den blinkar så har inte
uppkopplingen mot 3G eller 4G
fungerat. T.ex. om det är dålig
mottagning . Det står lite om
sådant i routerns dokument
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Tryck på manöverpanelen i
vagnen



Tryck på telefonen



Tryck på pennan och skriv in
telefonnumret på den telefon som
ska användas för sms-styrning av
vagnen.



Tryck på enter (15)



Det kommer stå 467XXXXXXX
X:en motsvarar telefonnumret.
Om en siffra blir fel så sudda den
med knappen till höger om siffra ”4”



Tryck på verktyget
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Om man har ett norskt abonnemang skriver man 47 följt av telefonnumret



Om man har ett finskt abonnemang skriver man 358 följt av telefonnumret
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Tillbaka till Appen



Tryck på cirkelpilen för att skicka sms till vagnen.
Efter en stund så svarar vagnen genom att
uppdatera batterispänning och temperatur.
Frågetecken på knapparna försvinner och man
ser om de är av eller på.



Tryck på Alde pannan(första knappen från
vänster) och sedan på telefonknappen. Efter ett
tag kommer en kvittens som ett sms-meddelande
från husvagnen. Sedan kan man skicka en
uppdatering efter någon timme för att se om
temperaturen ändrats.



Knappen som ser ut som en ringklocka är
larmknappen. Ska man aktivera larmet så trycker
man på knappen och sedan på telefonknappen.
Om larmet utlöses får man ett sms och kan man
inte avaktivera det i vagnen utan det görs endast
genom SMS.



Knappen ovanför cirkelknappen är till för att höja
och sänka temperaturen i vagnen. För att göra
det måste man först ställa in extern start of
heater på aldepanelen i vagnen.



Knappen ovanför telefonknappen används för att
slå av/på kylskåpet. För att använda den så
måste kylskåpet vara på i vagnen. Sedan kan
man slå av och på kylskåpet via sms.
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För att slå av och på pannan via sms så trycker man på menyknappen så att
första sidan på Alde pannans panel visas.



Ställ in aldepanelen på tex. 23°C, 2kW och gasolen på off.



Skicka sedan ett sms för att slå av pannan. Tryck på (16) och sedan på
telefonknappen. Är (16) mörkblå när man trycker på telefonknappen så slår
man på aldepannan.



I ett senare skede kan man slå på pannan igen genom att skicka ett nytt sms
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Extern start av Aldepannan
Höja och sänka temperaturen



Slå på panelen



Välj t.ex. 2kW



Välj grader, t.ex. 25˚C



Slå av gasol



Tryck på nyckeln



Bläddra med pilen (17)
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Tryck på ”Ext”



Tryck på ”MENU”



Om man vill kan man
trycka på nyckeln först
och ställa tillbaka låset



Tryck på ”Ext” och på
”On”



Tryck på ”OK”



Slå av panelen
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Tryck på ”Temperatur-knappen” (18) och höj eller sänk värmen med pilen (19).
OBS! Har man som detta fall ställt in aldepanelen på 25°C så kan man inte höja
temperaturen över det. Så man får hålla sig under 25°C när man använder denna
funktion.



Tryck på ”OK”



Tryck sedan på telefonknappen för att skicka iväg sms:et till vagnen

18

19

15

Om inte displayen fungerar som den ska vid knapptryckningar görs följande:

Bryt strömmen i vagnen och lägg ett finger på displayen. Slå på strömmen.

Tryck på den lilla fyrkanten i nedre högra hörnet. När den hoppar till nästa hörn så tryck på den
igen. Tryck på fyrkanten tills den försvinner. Nu ska displayen fungera.
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Iphone –app (motsvarar sid 8)


Installera appen i telefonen
från App store (11).
Sök på ”Polar remote”



Installera appen



Öppna appen(12)



11
Tryck på SMS-knappen (13)
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Iphone-app(motsvarar sid 9)



Tryck på kugghjulsknappen(14)



Fyll i telefonnumret som följer
med dongeln (usb-modemet).
Dvs. simkortets telefonnummer.
Skriv +46 och ta bort första
nollan i telefonnumret



Tryck OK



Dongeln ska lysa med ett fast
grönt sken eller ett fast blått
sken. Om den blinkar så har inte
uppkopplingen mot 3G eller 4G
fungerat. T.ex. om det är dålig
mottagning . Det står lite om
sådant i routerns dokument
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Iphone app (motsvarar sid 11, 12, 15)


Tryck På Alde och sedan på telefonknappen.
Tryck sedan på skicka. Efter ett tag kommer en
kvittens som ett sms-meddelande från
husvagnen. Sedan kan man skicka en
uppdatering efter någon timme för att se om
temperaturen ändrats.



Ska man aktivera larmet så trycker man På
larmknappen och sedan på telefonknappen.
Tryck sedan på skicka. Om larmet utlöses får
man ett sms och för att avaktivera det så trycker
man på larm Av och skickar SMS.



För att höja och sänka temperaturen i vagnen så
trycker man på + eller - . För att göra det måste
man först ställa in extern start of heater på
aldepanelen i vagnen.



Man kan också slå av/på kylskåpet. För att
använda den så måste kylskåpet vara på i
vagnen. Sedan kan man slå av och på kylskåpet
via sms.



Läge på/av är ett ljusscenario som kan
tändas/släckas. Det står i sms:et som vagnen
skickar tillbaka scenario = 19. Sedan kan man
skicka ett nytt sms Läge Av och då kommer det
stå scenario = 0 i sms:et som returneras från
vagnen.
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