REWOTEKURULUMVEKULLANIMKILAVUZU

GİRİŞ
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A.GENEL
BİLGİLER
ÖnemliUyarılar!
Lütfenaşağıdaki
tüm
talimatlarıokuyunuz
veuygulayınız.

1. Cihazüzerindekibütünuyarıları
ve
talimatlarıizleyiniz.
Cihazınızıverimlikullanmak
içinodasıcaklığındavekapalıbirortamdakullanınız.ÇevreEvortamında
durağankullanımiçin;azamiçevreselsıcaklık40°C’yigeçmemelidir.Sutesisatı,yüksekenerjibulunan
ortamlarve/veyaısıtmasistemlerinin
yakınınamonteedilmemelidir.Aşırıısınmakoşullarıvesuveya
sıvı
türüortamlardabulundurulmamalıdır.
2. KalifiyeÇalışanUyarısı
Yalnızcayetkilive
kalifiyeçalışanların,
bu
cihazlarıntamirinehaizolmasıöngörülmektedir.ÜrününAçılması
UyarısıCihazınaçılması
esnasında,
vücudunzarargörmesinemahalverebilecekkazavecihazınkırılması
sonucundaoluşabilecekelektrikçarpması,
kaza,yanlışçalıştırmavestatikelektrikoluşabilir.Cihazıizinsiz
açmayınız,tamiretmeyinizveyaüzerindedeğişiklikyapmayınız.
3. KurulumYerininTemizlik
KoşullarınınSağlanması
Kazalarınönlenmesiamacıyla,
cihazın
kurulacağımekanıntemizvedüzenlitutulmasıgerekmektedir.
Ayrıca
cihazınkendisinin,
yan
aksamının
veya
birparçasınınüzerinebasılmasınakarşınyerdetutulmaması
ile
kazalarönlenmelidir.
4. Temizlik
Ürünütozluortamlarda
kullanmayınız.
Cihazıtemizlemedenönce,bağlantılarınısökünüz.Sıvıveyakimyasal
temizleyicilerkullanmayınız.
Hafifnemliveya
kurutemizbirbeziletemizleyebilirsiniz.
5. SuveRutubet
Bucihazısukenarında,örneğin,
bir
banyo
küveti,lavabo,mutfakseti,çamaşırteknesikenarında
kullanmayınız.
6. Havalandırma
Cihazıkurduğunuzda,iyi
havalandırılan
biryerbulmalısınızvebusayedeürününaşırıısınmadanve
gereksiz
maddeleringirişinden(tozunveri
kaybınayolaçması)dolayıyanlışçalışmasıveyakazaoluşmasıgibi
olaylar
meydanagelebilir.
Budurum,insan
vücudununzarargörmesiveürününbozulmasınayolaçabilir.
7. ElektromanyetikDalgaUyarısı
Elektromanyetikdalga,ürünvekablosuüzerindekötübiretkileşmeyaratırvesinyalsisteminindüzgün
çalışmamasıilesonuçlanır.Dolayısıyla,buürünüelektromanyetikdalgalarınoluştuğuortamlarda
çalıştırmayınız.
8. YıldırımUyarısı
Yıldırımlar,cihazınbozulmasına
sebepolabilecekciddihasarlarayolaçabilir.Cihazıvekablolarınıyıldırım
etkisindenuzakyerlerekurunuz.
Yıldırım
etkisiileoluşabilecekherhangibirtehlikeolmamasıveaşırı
potansiyeldalgalanmasını
azaltacakekipmankurulmasınadikkatgösteriniz.
Yıldırımdüşmeleri
veyatahminleri
esnasındacihazınızıçalıştırmayınız,bağlamayınızyadasökmeyiniz.
9. ElektrikUyarısı
Bucihazabağlıtüm
kablolarenerji
kaçağına
mahalvermeyecekşekildeyalıtılmıştır.Buüründenayrılmış,
dış
muhafazasısoyulmuş
ve
yalıtılmamışparçaveyaaksamadokunmayınız.
www.rewote.com/support
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10. TavsiyeEdilen
Kurulum
Menzili
Sinyalseviyesinindüşmesine
bağlıolarak
performanstadüşmelergerçekleşebilir,cihazıtavsiyeedilen
mesafelerinüzerindeçalıştırmayınız.rewote
cihazıilemodeminizarasındakimesafe10mt.veyaaltında
olmasıönerilmektedir.
11. AşırıSıcaklık
Cihazınızıkurarken
etrafındayeteri
alan
bulunmamasıhalindeçevreselekipmanlardancihazagelebilecek
havaveaşırısıcaklık
ürünün
bozulmasına
veyaçalışmamasınasebepolabilir.Dolayısıylaherzaman
taze
havagirişinemüsaade
edecek
ve
diğer
cihazlarınısınmasındanetkilenmeyecekşekilde,ürününüzün
etrafındayeterlibir
alansağlayınız.Bucihazınaşırıısınmasınakarşı40°Cdereceüzerindekisıcaklıkta
bulunanortamlarda
çalıştırmayınız.
12. BelgelerveYazılım
Güncellemesi
Teknolojikgelişimlerdendolayı
varolan
ürünlerdüzenliolarakgüncellenir.Cihazınızinternetebağlıolduğu
süreceyapılangüncelleştirmelerialacakve
yüklemeküzeresizeuyarıdabulunacaktır.Yeniteknolojiler
hakkındadahaçok
bilgi,
yazılım
güncellemesivedokümanlariçinwebsitemizebaşvurunuz.
13. Taşımave
NakliyeSırasında
Dikkat
EdilecekHususlar
Taşımavenakliyeesnasındalütfen
cihaz
kutularınınüzerindeyeralantalimatlaragörehareketediniz.
14. İnsanveÇevreSağlığıile
İlgili
UyarılarVeKullanımHatalarıylaİlgiliBilgiler
Lütfenbirarızameydana
geldiğinde
cihazıaçmayınızveyasökmeyinizvecihazınyetkiliservisiniarayarak
arızayıbildiriniz.
Bir
elektrikşoku
tehlikesindenkorunmakiçincihazınemliveyasulubirortamda
(banyo,yüzmehavuzuvb.)çalıştırmayınız.
Üzerineherhangibirsıvı(su,çay,kola,vb.)dökmeyiniz.
Gaz
kaçağıihbarıdurumuvarsa
cihazı
kullanmayınızvefiştençıkarınız.
15. Bakım,Onarım
ileİlgiliHususlar
Bakımveonarımgerektirecekdurumlarda
lütfencihazınyetkiliservisiniarayınız.Cihazınaltkapağında,
vida
yuvalarıüzerinde
bulunan
garanti
etiketlerininhasargörmesiveyasökülmesihalindegarantidışı
kalacağındandikkatli
olunuz.
16. PeriyodikBakımlarlailgiliBilgiler
Cihazlarındışyüzeyini
düzenliolarak
kuru
birbeziletemizlemeniztavsiyeedilmektedir.Ürününiçindeki
elektronikkartve
devreler
ile
ilgiliherhangi
birbakımyöntemiönerilmemektedir.
17. Bağlantıve
Montaj
ile
ilgiliBilgiler
Cihazmasaüstükullanımauygundur,
istendiğitakdirdealtyüzeydeyeralanbağlantıyuvalarıileduvara
veya
tavanaasılabilmektedir.
Fizikselbağlantısadece
güçadaptörününprizetakılmasıilesağlanmaktadır.Adaptörözelliklerivebağlantı
şekli,cihazveadaptörüzerindegösterildiğişekildeyapılmalıdır.
18. KılavuzaGenelBakış
Bukılavuzrewoteürünü
içintümteknikkonfigürasyonlarınınnasılyapılacağınıanlatmaktadır.

www.rewote.com/support
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B.BAĞLANTILAR
VEİÇERİK
Kutuİçeriğivehazırlıklar
Rewotekutusundan
GarantiBelgesi
veKullanımkılavuzudokümanlarıilebirliktebireradetRewotedonanımı
veadaptörüyeralmaktadır.
Cihazınızaadaptör
bağlantısınıyaptıktan
sonraprizetakmanızilecihazınızkurulumvekullanımahazır
hale
gelecektir.
Ürününüzüyöneteceğiniz,
internet
bağlantısı
olanmobilcihazınıza(Uyumlutablet,telefonvb.)Android
marketten(Google
Play/Play
Store)
ve/veyaIOS/AppleAppStoreüzerindenkuracağınızRewote
Uygulamasınıkullanarak
erişebileceksiniz.
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C.KULLANICI
GİRİŞİ
Uygulamailkçalıştırıldığında
sizekullanıcı
adıveşifrenizisoracaktır,varsamevcutkullanıcıbilgilerinizi
girerekuygulamayıkullanabilirsiniz,eğer
birkullanıcıyasahipdeğilseniz;karşılamaekranındabulunan
KAYITOLUNbutonuna
tıklayıp,gelen
ekrandakibilgilerieksiksizdoldurarakyenibirkullanıcıoluşturmanız
gerekmektedir.





Kayıtlıbirkullanıcı
iseniz
ve
şifreniziunuttuysanız,ŞİFREMİUNUTTUMseçeneğininyönlendirmeleri
ile
şifreniziyenileyebilirsiniz.


Tanımlıe-postaadresinizi
kullanarakŞİFREMİSIFIRLAbutonunabastığınızda,e-postaadresinizeşifre
yenilemelinkigelecektir,
bulinketıklayarak
yenişifrenizioluşturabilirsiniz.
Eğerkendimobilcihazınızve
kendikullanıcınızilegirişyaptıysanız,birdahasizebucihazdakullanıcı/şifre
sormamasınıistiyorsanız
BENİHATIRLAkutucuğunuişaretleyerekşifresormadangirişyapmayı
seçebilirsiniz.Bununseçeneğin
kaldırılması
içinsistemdenÇIKIŞyapmanızyeterlidir.

www.rewote.com/support
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D.TANIMLAR
1. Üstbaşlıklar
(resim.7)

a. KanalÜstBaşlığı:Rewotecihazınızatanımlanmışolan
tüm
ürünlerinizin
sistemeeklendiğisıraylalistelendiğibölümdür.İstenilen
her
hangibir
ürünüseçerekkumandaedebilirsiniz.
b. KonumÜstBaşlığı:Tanımlanmışolanürünlerinizinbulunduğu
konumagöre
(salon,balkon,toplantıodasıvb.)listelendiğialandır,burada
konumuseçiptümüne(oturmaodasındakitümürünlerimgibi)birkomut
gönderebilirveyakonumaltındakiürünlerinizdentekveyaçokluseçim
yaparakkomutgönderebilirsiniz.
c. KategoriÜstBaşlığı:Tanımlanmışolanürünlerinizin
kategorilerinegöre(perde,tente,panjurvb.)listelendiğialandır,burada
ilgili
kategoriyiseçiptümüne(perdelerimgibi)birkomutgönderebilirveya
kategori
altındakiürünlerinizdentekveyaçokluseçimyaparakkomutgönderebilirsiniz.
d. GrupÜstBaşlığı:Konumvekategoridenbağımsızolarak
sizin
tarafınızdankendiisteğinizegöredüzenleyebileceğinizbirgruplandırma
bölümüdür.Buradakenditanımlanmışolduğunuzgrup(3.kat,doğucephe
gibi)içerisindekiürünlerinizintümüneveyagrupaltındakiürünlerinizden
istediklerinizetekveyaçokluseçimyaparakkomutgönderebilirsiniz.
e. Yerseçeneği:Eğerbirdenfazlayerdeçalışanbirkaç
Rewote
cihazınız
varsa,bualandantanımlıyerlerarasındageçişyapabilirsiniz.
(Henüztanımlaryapılmadığından
resimdegörüldüğüşekildeKumandaButonlarıgörüntülenmeyecektir.)

2. Menübölümü
Ekranınızınsolüstköşesindebulunan“=”simgeyetıklayarakaçabileceğiniz
menü
ekranındarewoteileilgilitümayarlamalarıyapabilirsiniz.(Detayları
aşağıdaki
bölümlerdegenişşekildeyeralmaktadır,bkz.resim.8)
a.
b.
silme
c.
d.
e.

Profil:Kullanıcıbilgileriningüncellenmesi
Ayarlar:Ürün/kanal/konum/cihazvb.ekleme,çıkarma,değiştirme,
İletişim:rewoteveyabayiiletişimbilgileri
Hakkında:rewoteürünükurulumvebilgileri
Çıkış:Kullanıcıçıkışıyapılması

resim.8

www.rewote.com/support
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3. KumandaBölümü
Ekranınaltkısmındayer
alan
ve
aşağı/
dur
/
yukarıyönlerindeokşeklindegösterilenbutonlardır.
Tanımlarıyapılmış
ve
kullanımahazırvaziyetteolduğundabutonlargörüntülenecekvearkaplandasarı
işaret
sabitşekildebekleyecektir.
(resim.9)
Herhangibirkomutgönderdiğinizde
sarı
işaretbutonetrafındahareketederekverilenkomutualdığını,
yeşile
döndüğüzamanise
verilenkomutuuyguladığınıgösterecektir.(resim.10)
Biraksilikolmasıhalinde;verilenkomut
işlemiuygulanamazisebutonaltındakihareketliişaretkırmızı
olarak
gösterilecektir.(resim.11)

resim.9

resim.10

resim.11

Rewotecihazınızıilk
kez
kullanıyoriseniz;
Kumandaekranındabulunan“Kanal/Konum/Kategori/Grup”
üst
başlıklarıboşolarakgelecektir.(resim.12)
Birazdanyapacağımıztanımlamalarile
birlikteürünlerinizlistelenmeyebaşlayacaktır.

resim.12

resim.13

Kılavuzunkurulum
bölümünde
anlatacağımız
ayarlamavetanımlamalarsonrasındaKumandaButonları
gösterilecekolup,tüm
ürünlerinizikumanda
etmeyebaşlayabilirsiniz.
(Resim.13:Kurulum
tamamlanmışbir
rewote
arayüzü)

www.rewote.com/support
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E.DETAYLI
KURULUM
1. Wireless/WiFibağlantısı
Cihazilkkullanımiçinkutuiçinden
çıkarılıp,
enerjiverildiğindeREWOTEadıileyayınyapmaktadır.
İlkönce(birdenfazla
Rewotecihazına
sahipseniz,kurulumyapacağınızyerleriayırtedebilmeniziçin)
cihazı
kuracağınızyerebirisim
vermelisiniz.

RewoteUygulamasınıçalıştırdığınızdakurulumahazırbeklemekteolancihazınızınARAbutonuile(altında
vekutusundayazılıolan)
serinumarasınıiçerenadınıgörüp(S/N12345gibi)seçtiktensonra,ürünün
kullanılacağıalandaki
mevcut
kablosuzağınızın(wirelessağıadı/SSIDveşifresi)tanımlarınıyaptığınızda
cihazınızıninternete
erişimisağlanacaktır.

www.rewote.com/support
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Not:Mevcutkablosuzağınızda,güvenlikduvarı(firewall)cihazyetkilendirme,erişimizni,hotspot,captive
portalgibidoğrulama/
güvenlikyöntemlerikullanıyorsanız,kutuveürünüzerindeyeralanMACadresi
bilgisinigüvenlikduvarınızagirerekinterneterişimineizinvermelisiniz.
Rewoteürünüinternetbağlantısıolduğu
sürecehizmetvermeyedevametmektedir.
2. KullanıcıTanımlama
Rewotecihazınızınilk
kurulumunda
tanımladığınız1(bir)adetAdmin/Yetkilikullanıcısıbulunmaktadır.
Bu
kullanıcıtümyetkileresahiptir.
Yetkilikullanıcınız
ilekılavuzunayarlar
bölümündeanlatacağımızşekildeiznivereceğinizstandart
kullanıcılarınızıoluşturabilirsiniz.
DetaylıbilgiyukarıdakiKULLANICIGİRİŞİBölümündeaçıklamıştır.
3. AyarlarMenüsü
Rewoteuygulaması
AyarlarMenüsüiçerisindeyeralanaşağıdadetaylarıylaanlatılmışaltmenülervasıtasıyla
yetkinizdahilindekihertürlü
değişikliği
yapabileceksiniz.

Admin/Yetkilikullanıcısınatüm
menüleraçık
olarakgelecek,standartkullanıcılariçiniseTanımlamalar
(b)
ve
GelişmişAyarlar(c)menüleri
gösterilmeyecektir.
www.rewote.com/support

©rewote
-
2017

Sayfa:9

REWOTEKURULUMVEKULLANIMKILAVUZU

AyarlarAltMenüleri:
a.
i.

ii.

b.

Genel
Ayarlar
(Resim.19-a)
VarsayılanYer:
Birdenfazlarewotecihazınasahipseniz,aynımobiluygulama
ile
birdenfazlaürününüzüyönetebilirsiniz,buekrandaheraçılıştavarsayılanyer
olarak
seçiliürününüzütanımlayabilirsiniz.
ButonSesleri:
Kumandabutonlarınınkullanımıesnasındasesileuyarıverilmesi
sağlanabilmektedir,
uygulamadakiseslerikapatmayıburadantercihedebilirsiniz.

Tanımlamalar(Resim.19-b)

i.
Kanallar:rewoteileyönetmeküzeretanımlayacağınız
yeni
ürünleriniziburadatanımlayabilir,(herbirperde,tentevb.ürününüzKANAL
olarak
adlandırılmaktadır)güncellemevesilmeyapabilirsiniz.
Sağalttayer
alan

butonuilekanalekleyebilir,sağüstteki

kanalıdüzenleyebilirveya

simgesiyle
seçili

simgesiileseçilikanalısilebilirsiniz.

ii.
Konumlar:Ürünlerinizikonumlandırdığınıztanımlı
yer
isimlerini
isteğinizegöredeğiştirebilir,yenikonumtanımlayabilirveyasilebilirsiniz.
Sağaltta
yeralan

butonuilekonumekleyebilir,sağüstteki

seçili
konumudüzenleyebilirveya

www.rewote.com/support
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iii.
Kategoriler:Yaygınolarakkullanılanürüntipleribumenüde
önceden
tanımlanmışolup,ihtiyacınızagörebukategorilerideğiştirebilir,yeni
kategori
tanımlayabilirveyasilebilirsiniz.
Sağ
alttayeralan

butonuilekategoriekleyebilir,sağüstteki

seçili
kategoriyi
düzenleyebilirveya

simgesiyle

simgesiileseçilikategoriyisilebilirsiniz.

iv.
Gruplar:Kategorivekonumlardanbağımsızolarak,
kendi
belirleyeceğinizözelürüngruplarıoluşturabilir,değiştirebilirveyasilebilirsiniz.
Sağ
alttayeralan

butonuilegrupekleyebilir,sağüstteki

grubudüzenleyebilirveya

simgesiyle
seçili

simgesiileseçiligrubusilebilirsiniz.

www.rewote.com/support
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c.

GelişmişAyarlar
(Resim.19-c)
i.Yerler:Birdenfazlarewotecihazınasahipseniz,aynı
mobil
uygulama
vekullanıcıileyönetebileceğinizyerlerinizibuekranda
tanımlayabilirsiniz.
Sağ
alttayeralan

butonuileyeniyerekleyebilir,sağüstteki

seçiliyeridüzenleyebilirveya

simgesiyle

simgesiileseçiliyerisilebilirsiniz.

ii.Cihazlar:Sahipolduğunuzrewotecihazlarınıkaldırabilir
veya
yenirewotecihazıekleyebilirsiniz.Buekrandacihazınızınmodeminiz
ile
olan
iletişiminin
kalitesi,sağdabulunangöstergebarlarıilebelirtilmektedir.
Sağ
alttayeralan

butonuilecihazekleyebilir,sağüstteki

cihazı
düzenleyebilirveya

simgesiyle
seçili

simgesiileseçilicihazısilebilirsiniz.

iii.Kullanıcılar:Yenikullanıcıtanımlama,silme,kullanıcı
bilgilerini
değiştirme,yetkilendirmevb.işlemlerinizibuekrandanyapabilirisiniz.
Sağ
alttayeralan

butonuileöncedenkayıtyapmışolanbirkullanıcıyı

ekleyebilir,
sağ
üstteki simgesiyleseçilikullanıcıyıdüzenleyebilirveya
simgesi
ileseçili
kullanıcıyısilebilirsiniz.

iv.Senaryolar(yapımaşamasında)
www.rewote.com/support
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4. Ayarların
Saklanması
veyenidenkurulum(Reset)
Mobiluygulamanızda
tanımladığınıztümbilgiler(kullanıcı,ürün,tanımlarvb.)bulutsunucularında
yedeklenmektedir.
Cihazı
alt
kapakta
bulunanResetbutondeliğiileincebiruçvasıtasıyla,fabrikaayarlarına
döndürebilirsiniz.Uygulamaiçerisindentekrarbağlantılarınıyaptığınızdatanımlıolantümbilgileriniz
ile
kullanmayadevam
edebilirsiniz.
5. Ekbilgiler

F.İKAZ
İŞARETLERİ
Cihazüzerinde3adetLEDuyarılambasıbulunmaktadır.
a. RF(Link/İletişim)ikazlambası:Rewoteuygulaması
üzerinden
ürünlerinizekomutgönderdiğinizde(aç/kapavb.)iletişim
ikaz
lambasıyanıpsönecektir.Eğerbulambakomutgönderdiğinizdeçalışmıyor
ise
uygulamanızınçalıştığımobilcihazınızınveRewotecihazınıninternet
bağlantılarınıkontrolediniz.
b. WiFiikazlambası:Cihazınızwifiağınızabağlıolduğu
sürecesabityanacaktır.EğeryanıpsönüyoriseWiFibağlantısının
kesildiğini
belirtmektedir.Budurumdainterneterişiminizi,WiFicihazınız
ile
Rewote
ürününüzarasındakimesafeyi(sinyalkalitesini)kontrolediniz.
.
c. Güç/Powerikazlambası:Cihazaenerjiverildiğinde
sürekli
olarak
yanacaktır,yanmıyoriseelektriktesisatınızıveyaadaptörünüzü
kontrolediniz.
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