UNIQ WIFI

OHJE

Voit käyttää Uniq ilmanpuhdistintasi mobiililaitteellasi kytkemällä molemmat langattomaan
WLAN-reitittimeesi. (katso ohje vaiheet 1.-7.). Puhdistimen ohjaaminen etupaneelista on
mahdollista myös WiFi-ohjauksen ollessa kytkettynä.
Voit käyttää puhdistintasi myös täysin ilman WiFi-kytkentää ja mobiililaitetta, suoraan
puhdistimen etupaneelista.
• Tällöin kytkettyäsi puhdistimen virtajohdolla pistorasiaan, puhdistin käy ensin
automaattisesti läpi alla olevat vaiheet 1.-2. minkä jälkeen WPS/WIFI
merkkivalo
palaa keltaisena jonkin aikaa ja sammuu sitten kokonaan. Tämän noin 3 minuutin
aikana etupaneelin koskettimet eivät reagoi kosketukseen. Tämän jälkeen puhdistin
toimii etupaneelin koskettimista.
• Voit milloin tahansa siirtyä käyttämään myös mobiililaiteohjausta WiFi-kytkennän
kautta seuraamalla alla olevia ohjeita.
Lataa App for Uniq -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta ennen laitteen käyttöönottoa.
1. Kytke virtajohto pistorasiaan. Ilmanpuhdistin käynnistyy ja alkaa etsiä WiFi-yhteyttä.
Sininen WPS/WIFI merkkivalo vilkkuu etsinnän ajan (maksimissaan) 20 sekuntia.
2. Mikäli tunnettua WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu keltaiseksi 3 s ajaksi,
minkä jälkeen puhdistin ryhtyy automaattisesti etsimään WLAN-reitittimen WPSsignaalia, minkä aikana WPS/WIFI merkkivalo vilkkuu purppuran värisenä 2
minuuttia.
3. Kytke WLAN-reitittimestä WPS toiminto päälle painamalla WLAN-reitittimen WPSpainiketta 2 minuutin kuluessa. (Tarkemmat ohjeet löydät WLAN-reitittimesi
ohjekirjasta.)
4. Ilmanpuhdistimen WPS/WIFI merkkivalo muuttuu vihreäksi 2 s ajaksi, kun se
kytkeytyy onnistuneesti WPS:n avulla WiFi-verkkoon.
• Mikäli WiFi-verkkoa ei löydy, merkkivalo muuttuu palamaan keltaisena.
• Haku voidaan uusia painamalla yhtä aikaa etupaneelin -painiketta ja ajastinpainiketta 2 s ajan (tai irrottamalla ja kytkemällä verkkojohto uudelleen).
5. Ilmanpuhdistimen kytkeydyttyä WiFi-verkkoon se alkaa automaattisesti hakea
samassa WiFi-verkossa olevaa mobiililaitetta, johon olet ladannut App for Uniq sovelluksen. WPS/WIFI merkkivalo vilkkuu punaisena haun aikana 3 minuuttia,
minkä aikana voit lisätä kyseisen puhdistimen App for Uniq -sovellukseen.
6. Lisää puhdistin App for Uniq -sovelluksen valikossa
Menu – Devices – Add
• Kun puhdistimen lisääminen sovellukseen onnistuu, muuttuu puhdistimen
WPS/WIFI merkkivalo vihreäksi 2 s ajaksi ja sen jälkeen jää palamaan
sinisenä.
7. Sovellukseen ilmestyy teksti Enter Device Name, minkä tilalle voit kirjoittaa haluamasi
nimen, esim. Olohuoneen Puhdistin. Palaa tämän jälkeen sovelluksen etusivulle

sovelluksen vasemmassa yläkulmassa olevaa < -nuolta käyttäen. Nyt voit Select
Device -riippuvalikosta valita lisäämäsi laitteen ja ohjata sitä.
• Mikäli puhdistimen lisääminen sovellukseen ei onnistu, WPS/WIFI
merkkivalo jää palamaan sinisenä ilman, että vihreä merkkivalo näkyy ennen
sitä, eikä sovellukseen ilmesty tekstiä Enter Device Name. Tässä tapauksessa
mobiililaitteen haku voidaan aktivoida uudelleen painamalla uudelleen
WPS/WIFI -painiketta, jolloin punainen merkkivalo alkaa taas vilkkua ja voit
koittaa lisätä laitteen uudelleen valikossa
Menu – Devices – Add.

Vinkki! Uniq puhdistimessa on WiFi tuki vain 2G-signaalille. Joissakin WLAN-reitittimissä
saattaa olla tarpeen kytkeä 5G-signaali pois päältä puhdistimen WiFi-kytkemisen ajaksi.
Vinkki! Puhdistimen ja mobiililaitteen tulee olla kytkettynä samaan WLANreitittimeen/verkkoon.
Vinkki! Voit aina aloittaa laitteen WiFi-kytkemisen alusta nollaamalla puhdistimen asetukset
painamalla yhtä aikaa etupaneelin -painiketta ja -ajastinpainiketta 2 s ajan tai irrottamalla
ja uudelleenkytkemällä virtajohdon.

Laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai laite uudelleen käynnistetty irrottamalla verkkojohto. Voidaan
myös uudelleen käynnistää painamalla samanaikaisesti WPS/WIFI- ja ajastinpainikkeita 2 s.
Sininen vilkkuu
WiFi -yhteyden automaattinen haku. Kestää 20 s. Mikäli tunnettu WiFi -verkko
havaitaan, muuttuu merkkivalo palamaan sinisenä.
Mikäli tunnettua WiFi -verkkoa ei löydetty, palaa merkkivalo keltaisena 3 s, jonka
jälkeen WPS haku käynnistyy automaattisesti.
Purppura vilkkuu
Hakee reitittimen WPS signaalia. Paina WLAN-reitittimen WPS -painiketta
aktivoidaksesi WPS haun kahden minuutin ajaksi.
Vihreä palaa 2 s
Punainen vilkkuu

WiFi löydetty ja kytkentä suoritettu. Mobiililaiteen haku käynnistetty
automaattisesti.
Hakee mobiililaitteen sovelluksen yhteyttä. Aktivoi App for Uniq -sovelluksesta
laitteen lisääminen. Haku on päällä 3 min.

Vihreä palaa 2 s

Mobiililaite löydetty ja yhteys luotu. Voit nyt aloittaa Uniqin ohjaamisen
sovelluksella (Jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s.)

Sininen palaa

Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai useampaan mobiililaitteeseen.

Laitteen käynnistys (aiemmin kytketty WiFi puhdistimen muistissa)
Sininen vilkkuu
Hakee tunnettua WiFi -verkkoa 20 s. Mikäli tunnettua verkkoa ei löydy,
käynnistetään WPS haku.
Purppura vilkkuu

Maksimissaan kahden minuutin WPS signaalin haku. Mikäli reititintä ja WPS
signaalia ei havaita, yhteyttä ei synny.

Keltainen palaa

Ilmanpuhdistin ei ole kytkeytynyt WiFi -verkkoon.

WiFi ei kytketty
Keltainen palaa
Purppura vilkkuu

Normaali tilanne
Sininen palaa

Laite ei ole kytketty WiFi -verkkoon, mutta haku voidaan aktivoida
manuaalisesti → paina WPS/WIFI -painiketta aktivoidaksesi haku.
Hakee WPS:ää kahden minuutin ajan. Paina WLAN-reitittimen WPS painiketta
aktivoidaksesi toiminnon. Mikäli reititintä ei ole tai WPS puuttuu→ virhe
liittymisessä verkkoon. WPS/WIFI -merkkivalo jää palamaan keltaisena. Mikäli WiFi yhteys muodostetaan, WPS/WIFI -painike muuttuu vihreäksi kolmen sekunnin ajaksi
ja muuttuu sitten siniseksi.
Mikäli WPS/WIFI -merkkivalo ei vilku purppuran värisenä, paina WPS/WIFI näppäintä uudelleen.

Uniq on kytkeytynyt langattomaan verkkoon. Siihen voi olla kytkeytyneenä
mobiililaitteita. WPS/WIFI -painikkeen painaminen aktivoi mobiililaitteen haun.

Punainen vilkkuu

Uniq hakee mobiililaitetta ja sen sovellusta. Aktivoi mobiililaitteestasi
App for Uniq -sovellus ja Add Device toiminne, kesto 3 min

Vihreä palaa 2 s

Mobiililaite löydetty ja yhteys muodostettu sovellukseen. Voit nyt aloittaa Uniqin
ohjaamisen sovelluksella (jos ainuttakaan laitetta ei löytynyt, keltainen palaa 2 s.)

Sininen palaa

Uniq on kytkeytynyt WiFi -verkkoon ja yhteen tai useampaan mobiililaitteeseen.

