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Připojení k internetu

Pomocí WiFi připojení připojíte Gateway k routeru s připojením k internetu.

Jakmile je brána připojena ke zdroji napájení, přejde do stavového režimu a slouží jako přístupový bod. Pokud ve stavovém režimu nesvítí 
žádné světlo, tlačítko Mode musí být stisknuto po dobu 10 sekund, poté přejde do režimu Status.

Kontrola připojení

Stažení Nilan User App

Uživatelskou aplikaci Nilan si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store. Než budete moci aplikaci používat, budete potřebovat bránu Nilan. 
Ta musí být připojena k jednotce a internetu.

1. Kontrolka ONLINE vám umožňuje zkontrolovat připojení pomocí 
následujícího kódu:

• Při připojení 230V - kontrolka bude blikat 5 sec.

• Při připojení Modbus komunikace - kontrolka nepřetržitě
bliká

• Při připojení routeru - kontrolka se rozsvítí a zůstane 
rozsvícena

• Při připojení routeru bez komunikace Modbus - kontrolka se nerozsvítí

2. Kontrolka STATUS svítí trvale červeně, když je připojeno WiFi a brána 
se změní na režim přístupového bodu.

Najděte aplikaci a otevřete ji. Stiskněte 
Přidat zařízení.

Poté zadejte ID číslo vytištěné na horní straně brány.

POZOR

Než budete moci aplikaci používat, musí být Nilan Gateway připojena k ventilační jednotce.
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Připojení Gateway k Vašemu routeru 

Otevřete nastavení Wifi ve Vašem telefonu

A vyberte následující síť: "1141_Gateway"

Pokud je požadováno heslo, vložte: 

"1141_Gateway"

Klepněte na Obnovit seznam zařízení. 
Může nějakou dobu trvat, než bude seznam aktualizován.

Následně se zobrazí číslo připojené brány 
Wifi Gateway

Pod SSID zadejte název Vaší sítě a heslo k Vaší 
síti pod Heslo a zmačněte Uložit.

Brána Gateway je nyní připojena k vaší místní 
síti a nyní budete moci připojit bránu
k uživatelské aplikaci.

Po navázání připojení k bráně se otevře uživatelská 
aplikace Nilan. Po přijetí smlouvy s koncovým 
uživatelem stiskněte „Konfigurovat bránu WiFi“.
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Nastavení Nilan User App 

Založení uživatele v aplikaci

Více uživatelů jedné brány Gateway

Vytvořte uživatele zadáním e-mailové adresy, 
kterou chcete připojit k bráně/jednotce.

Stiskněte „OK“. Nyní jste byli nastaveni jako 
uživatel.

Nyní je možné uživatele smazat, získat nový 
přístupový kód prostřednictvím 
e-mailu nebo se odhlásit.

POZOR

Pokud se např. odstěhujete z domu, nezapomeňte smazat profil, aby bylo možné pro jednotku vytvořit nového uživatele.

K aplikaci můžete připojit více uživatelů.

To provedete připojením ID brány a zadáním e-mailové adresy a připojeného hesla k bráně Gateway.
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