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ProMod Lite II Control -mobiilisovellus
Käyttöohje 18.09.2019
Yleistä
ProMod Lite II Control -mobiilisovelluksella (myöhemmin "sovellus") voidaan vaihtaa ProMod Lite II:n (myöhemmin
"laite") toimintatilaa, raja-arvoja, katsoa tämän hetkinen suhteellinen kosteus ja lämpötila sekä tarkastella
suhteellisen kosteuden ja lämpötilan historiatietoja.
Sovellus on saatavilla toistaiseksi vain Android -käyttöjärjestelmälle.
Sovelluksen asennus ja käyttöönotto
Aluksi laite ja mobiililaite pitää liittää pariksi Bluetooth-yhteyden avulla. Tämän aikana mobiililaite kysyy laitteen
Bluetooth -salasanaa joka on 1234.
Tämän jälkeen voidaan ladata ja asentaa sovellus Google Play-kaupasta. Sovellus löytyy haulla "ProMod Lite II
Control" ja se on ladattavissa veloituksetta (pl. datasiirrosta mahdollisesti aiheutuvat kulut). Sovellus asennetaan
mobiililaitteeseen samoin kuin muutkin Google Play-kaupasta ladattavat sovellukset.
Sovelluksen sivut
Pääsivu:
Sovelluksen käynnistyessä (tai kun Bluetooth-yhteys laitteeseen
on poikki) sivun yläreunassa näkyy sovelluksen versionumero
mutta kaikki muut arvot on korvattu "-" merkillä.
Laitteeseen voidaan muodostaa yhteys painamalla sivun
alareunassa sijaitsevaa Bluetooth -kuvaketta, jolloin avautuu lista
mobiililaitteeseen pariksi liitetyistä laitteista. Listasta valitaan
"ProMod Lite II_xxxx", jossa xxxx on laitteen yksilöllinen osoite
jonka avulla useampi laite voidaan erottaa toisistaan.

Kun yhteys laitteeseen on olemassa, pääsivun yläosassa näkyy
tämän hetkinen suhteellinen kosteus ja lämpötila sekä laitteen
toimintatila (Kuivanapitolämmitysohjain / Termostaatti /
Yhdistelmä).
Kun laite on kytkenyt pistorasiaan sähkön, toimintatilan
alapuolella lukee "Lämmittää".
Pääsivun alaosassa näkyy suhteellisen kosteuden ja lämpötilan
minimi- ja maksimiarvot sekä mahdollisten sähkökatkojen määrä
viimeisen historiatietojen nollauksen jälkeen.
Historiatiedot voidaan nollata painamalla pääsivun alareunassa
sijaitsevaa "Asetukset" -painiketta pitkään.
Laitteen asetuksia voidaan muuttaa Asetussivulla, jolle päästään
painamalla pääsivun alareunassa sijaitsevaa "Asetukset" painiketta lyhyesti.
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Asetussivu:
Asetussivun yläosassa näkyy tämän hetkinen suhteellinen kosteus ja lämpötila sekä laitteen toimintatila
(Kuivanapitolämmitysohjain / Termostaatti / Yhdistelmä).
Kun laite on kytkenyt pistorasiaan sähkön, toimintatilan alapuolella lukee "Lämmittää".
Asetussivun alaosassa näkyy laitteen tämän hetkiseen toimintatilaan liittyvät raja-arvot sekä laitteen ohjelmaversio.
Raja-arvoja voidaan muuttaa + ja - painikkeilla.
"Toimintatilan valinta" -painiketta painamalla avautuu lista josta voidaan valita laitteen uusi toimintatila.
Uusi raja-arvo tai toimintatila lähetetään laitteeseen heti muutoksen jälkeen, ts. erityistä asetusten tallennusta ei
tarvita.
Laite voidaan palauttaa toimintatilan ja raja-arvojen osalta oletusasetuksiin painamalla asetussivun alareunassa
sijaitsevaa "Historia" -painiketta pitkään.
Takaisin pääsivulle päästään painamalla asetussivun alareunassa sijaitsevaa "Historia" -painiketta lyhyesti.

Huomioitavaa:
-

Jos mobiililaite viedään liian kauas laitteesta, Bluetooth-yhteys katkeaa. Tämän jälkeen yhteys ei muodostu
automaattisesti uudelleen, vaan se pitää muodostaa painamalla pääsivun alareunassa sijaitsevaa Bluetooth kuvaketta.

-

Bluetooth -yhteys laitteeseen voidaan katkaista (sulkematta sovellusta) painamalla pääsivun alareunassa sijaitsevaa
Bluetooth -kuvaketta ja palaamalla sen jälkeen takaisin pääsivulle mobiililaitteen ns. "Takaisin" -painikkeella.

-

Laite tarkastaa Bluetooth-moduulinsa tilan n. 2 minuutin välein. Tarkastus kestää n. 3 sekuntia ja tuona aikana
Bluetooth-yhteyden muodostus ei ole mahdollista. Tarkastus ei kuitenkaan katkaise olemassa olevaa yhteyttä, vaan
laite tekee tarkastuksen heti kun Bluetooth -yhteys katkeaa muusta syystä.
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