
P4 Hava İstasyonu
Kullanım kılavuzu
Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. Tüm

ürünlerimizi bütün detaylarına büyük özen göstererek

üretiyoruz. Avrupa'da ayna üreten lider markalardan

biriyiz, yani en kaliteli ürünü aldığınızdan

emin olabilirsiniz. Bu kılavuzdaki açıklamaları,

koşulları ve verilen açıklamaları takip ederek

aynanızı mutlak amacına

uygun olarak kullanın.



Hava Durumu Ekranı
Kullanma talimatları

1. WiFi bağlantı işlemi sırasında yönlendiricinizin, telefonunuzun ve aynanın
olabildiğince yakın olduğundan emin olun; Aynayı monte ettikten sonra WiFi
sinyalinin güçlü olduğundan emin olun. Aşağıdaki yapılandırma işlemi
sırasında akıllı telefonun ve aynanın her zaman 2.4Ghz WiFi ağına bağlı
olduğundan emin olun. İstasyon 5Ghz WiFi ağını desteklemiyor. Hangi ağa
sahip olduğunuzu bilmiyorsanız, yardım için ağ sağlayıcınıza başvurun veya
bu kısa kılavuzu deneyin (bana tıklayın).

2. AppStore'unuzda (iOS) veya GooglePlay'de (Android) "WifiClock"
uygulamasını arayın. Uygulama ücretsizdir. Yükle. Uygulama başarıyla
yüklendikten sonra, cep telefonu masaüstünde WifiClock Uygulaması
simgesini bulun ve tıklayın.

4. a) Yansıtma ekranı SCAN gösteriyorsa, Wificlock Uygulamasında EZ
MODE'na gidin, WiFi erişim noktasını seçin ve kablosuz parolayı girin (Cihaz
yalnızca 2,4 Ghz ağı destekler), İleri'ye tıklayın ve ardından SCAN ve WiFi
simgesi yanıp sönüyor. Yansıtma ekranı, yapılandırma işlemi sırasında
sırayla SCAN- JOIN- PAIR gösterecek ve bitirmek için yaklaşık 120 saniye
bekleyecektir.

Not: Farklı moda geçmek için güç
kaynağını altı kez takın ve çıkarın.
a) SCAN
b) SCANAP

3. Uygulamayı açtıktan sonra,
aşağıdaki arayüz görüntülenir, bir
WIFI saati eklemek için tıklayın;

https://support-en.upc.ch/app/faq/a_id/10017/change-frequency-band-to-5ghz


b) Ayna ekranı SCANAP'i gösteriyorsa, Wificlock Uygulamasında sağ üst
köşedeki AP MODE'nu seçin, WIFI etkin noktasını seçin ve kablosuz parolayı
girin (Cihaz yalnızca 2,4 Ghz ağı destekler). İleri'ye tıklayın, ardından
TARAMA'nın yanıp söndüğünü ve WIFI'nin görüntülendiğini onaylayın.
Ardından "WifiClock-xxxx" adlı bir hotspot bulmak için Bağlanmak için tıklayın
ve bağlanmak için şifre (12345678) girin. Ardından, WIFI bağlantısının
tamamlanmasını beklemek için Geri'ye tıklayın ve bitirmek için yaklaşık 120
saniye bekleyin. Yansıtma ekranı, yapılandırma işlemi sırasında sırayla
SCANAP- JOINAP- PAIRAP'i gösterecektir.

Twoja stacja posiada zegar z czasem atomowym uzyskanym
za pomocą technologii bezprzewodowej. Podobnie jak
w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, możliwość
odbioru sygnału może być uwarunkowana poniższymi
okolicznościami:



Settings

Temel ayarlar
24 saat / 12 saat görüntüleme modunu ayarlayabilirsiniz; gün ve ay
modu (GG / AA veya AA / GG); sıcaklık birimi ° C veya ° F; ekran
parlaklık ayarı.

Alarm ayarları
Cep telefonu üzerinden birkaç alarm grubu ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayıcı kapandığında aynanın içindeki sesli alarm çalar. Alarmı
kapatmak için telefonunuzu kullanmanız gerekir.

Hava durumu ayarları
'Hava durumu kaydırma ekranı' seçeneği açıldıktan sonra, ekran günün
ve yarının hava durumunu kaydıracaktır (d2). Konum ayarı, istasyonun
hava durumunu ölçmesi gereken alanı seçmek için kullanılır.
Varsayılan, ağ IP'sinin ait olduğu yerel alan olarak otomatik olarak
ayarlanır. Otomatik konumlandırma çalışmıyorsa, alanı manuel olarak
ayarlamanız gerekir. Sunucu seçimi, görüntülenen havanın gerçek
hava durumundan oldukça farklı olduğunu fark ederseniz, daha doğru
bir hava durumu görüntüsü elde etmek için başka bir sunucuya
geçebileceğiniz anlamına gelir; bugünün hava durumu seçimi, ekran
görüntüsünün gerçek zamanlı hava durumu mu yoksa günün toplam
tahmini mi olduğunu belirtir.

5. Başarılı bir eşleştirmeden sonra, aşağıdaki arayüzler sırasıyla Uygulama ve
Ayna Görüntüleme Ekranında görüntülenir. (Bir cep telefonu birkaç WiFi saat
terminali ekleyebilir.)



Not: Bu uygulamanın hava durumu bilgi kaynağı
internettendir ve zamanında güncellenmeyebilir.

Uyku modu

Dijital ışıklı ekran zamanlamasının ayarlanmasına atıfta bulunur, ekran sistemi,

enerji tasarrufunun uykunuzu etkilememesi veya etkilememesi amacına

ulaşmak için uyku sırasında parlaklığı otomatik olarak azaltacaktır;

Cihazı sil

İstasyonu uygulamanızdan silebilirsiniz (örneğin başka bir akıllı telefon

üzerinden ayarlamak için). Sildikten sonra, bu kılavuzun 2. sayfasından

itibaren açıklanan tüm adımları tekrarlamanız gerektiğini unutmayın.

WiFi erişim noktası değişirse veya şifre değişirse, yeniden bağlanmak için

cihazı yeniden başlatmanız gerekir. Spesifik işlem, toplam güç beslemesini

dört kez kesmektir. Her açılışta, bir sonraki kapanmadan önce aynanın

içindeki "Pıtırtı" duyması gerekir. Dört güç açıldıktan sonra, istasyonunuz kendi

kendine açılmalıdır. SCAN durumu görüntülenir ve cep telefonu tarafından

ayarlanır.

Cihaz güneşli, kapalı, bulutlu, hafif yağmur, şiddetli yağmur, fırtına, duş, hafif

kar, yoğun kar, sulu kar ve pus / sis dahil 11 farklı simge görüntüler. Simgeler

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir



Güneşli Duş havası Bulutlu (geçmiş olsun)

Sisli Bulutlu Sulu kar

Hafif yağmur Yoğun yağış Fırtına

Hafif kar Yoğun kar yağışı



Bakım
ve Sorun Giderme

BAKIM

Düzenli temizlik yapmadan önce cihaz kapatılmalı ve fişi çekilmelidir.
Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihazın düzenli olarak sadece dış temizlik ve bakıma ihtiyacı vardı.
Lütfen biraz tıbbi alkol kullanarak yüzeyi nemli yumuşak bir bezle
temizleyin. Asla akan su altında temizlemeyin. Cihazın üzerinde tiner,
toluen, benzen, asitli / alkollü temizlik maddeleri veya herhangi bir
kimyasal giysi kullanmayın.

SORUNGİDERME

Cihazın üretim sırasında birkaç kez düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol
edilmiştir. Yine de arıza meydana gelirse, cihazı aşağıdaki listeye göre
kontrol edin.

Sorun Nedeni Çözüm
İç ortam sıcaklığı / nemi

yanlış görüntüleniyor

Sensör kapalı olabilir Sensörün doğru bir konuma

yerleştirildiğinden emin olun, 

başka malzemelerle

örtülmemeli veya

dokunulmamalıdır.
Cihaz, WiFi bağlantısı için

kararsız

WiFi sinyali zayıf veya ağ

arızaları

Yönlendiriciyi ve cihazı

yeniden başlatın
Gerçek zamanlı hava durumu

yanlış görüntüleniyor

Hava durumu verileri

güncellenmedi

Uygulamanızda başka bir

sunucu bağlayın
Kodu görüntüler Err Cihaz yapılandırılmış ağa

bağlanamadı ve önceki

verilerin süresi zaten doldu

Yönlendiricinizi yeniden

başlatın, WiFi sinyal gücünün

yeterince iyi olduğundan

emin olun
05 kodunu görüntüler Yapılandırılan yönlendirici, 

Umman cihazlarına bağlı

Başka bir yönlendiriciyi

değiştirin veya bağlı cihazları

azaltın
201 kodunu görüntüler Yapılandırılmış ağ erişilemez

veya WiFi hotspot 

değiştirilmiş

Cihazın, WiFi yönlendiricinin

ve akıllı telefonun birbirine

yakın olduğundan emin olun



WiFi bağlantı sorunlarını teşhis etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1) Cihaz eklenemiyor mu?
- Akıllı aynayı sıfırlayın. Cihazı takın ve çıkarın. 4 kez tekrarlayın.

2) Yönlendiricinizi kontrol edin
- Cihaz yalnızca 2,4 Ghz WiFi Ağını destekler

3) Çift Bantlı Yönlendirici
- 5Ghz bandına ve 2.4Ghz bandına farklı bir SSID verin. Ayar sırasında akıllı
telefonunuzu her zaman 2.4Ghz ağa bağlayın.

4) Yine başarısızmı?
- Kendi WiFi erişim noktanızı kurmayı destekleyen ve bant seçimine izin
veren ikinci bir telefon alın. Ev WiFi'nizi kapatın, telefonunuzla bir hotspot
kurun, 5Ghz bandını devre dışı bırakın (veya sadece 2.4Ghz bandını
etkinleştirin) ve ev ağınızla aynı adı ve şifreyi verin. Bağlantınızı yapın,
ardından ev WiFi'sini tekrar açın.

Önemli notlar

A. Bağlanma sürecinde yönlendiriciler, telefonlar ve cihazlar olabildiğince
yakın olmalıdır.

B. Cihaz yalnızca 2.4Ghz wifi ağını destekler, akıllı telefonunuz ayar
sırasında 2.4Ghz ağa bağlanmalıdır. Bazen 5Ghz ağı, frekans paraziti
nedeniyle bağlantıyı etkileyebilir. Bu yüzden en iyi yol, ayar sırasında SSID'yi
ayırmaktır.


