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Свързване на устройства ThermoB   към Интернет  

1. Включете устройството ThermoB към захранването.
2. Проверете за наличие на добра връзка с WiFi мрежа и достъп до Интернет 
на избраното място.
3. Свалете, инсталирайте и стартирайте мобилното приложение Proxel 
Connect, линк ще намерите по-долу.

      Proxel Connect ,   сваляне       
            от сайт 

* Ако не разполагате с мобилно устройство и използвате компютър, моля  
отворете през уеб браузер WEB.PROXEL-BG.COM

4. Направете регистрация в системата или влезте във вашия профил, ако вече 
имате такава (Екран 1 или Екран 1А).
   * За регистрацията се изисква е-мейл.

                 Екран 1                                                                Екран 1А
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4. Добавете новото устройство към вашия профил. Натиснете бутона „Добави 
ново устройство“ (Екрани 2, 3, 3А)

 
 
 
 
 

Екран 2                                              Екран 3                           Екран 3А         

Въведете данните за новото устройство    

                   Екран 4
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Въведете:  
„ID“     – идентификатор
„KEY” – ключ
„Име“ – въведете име / описание
 
Забележка: 
      Стойностите за „ID” и „KEY” ще намерите 
       маркирани на вашето устройство

 на пример: 

  ID: 104772902
  KEY: ABCD
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5. Изберете устройството с което искате да осъществите връзка като 
натиснете върху него. (Екран 4)

 

Екран 5                                         Екран 6

6. Свързване на устройството ThermoB  към домашен WiFi през приложението:
- Натиснете и задръжте за 10 сек бутона за WiFi на устройството
- Индикатора (син) за WiFi на устройството започва да мига бързо.
- От приложението влезте с „настройки“ (Екран 7)

                 Екран 7                             Екран 8                                 Екран 9
-  Натиснете бутона „Свързване“ (Екран 8), ще бъдете прехвърлени към 
системния екран на вашето устройство за управление на WiFi връзки (Екран 9)

3

Забележка:

1. Показва се основния 
екран за достъп до 
устройството с 
- име на профила 
- името на 
устройството.

2. Ако устройството Ви 
няма връзка с 
Интернет, все още 
няма да може да 
виждате данни от него
(Екран 6)
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-  Намерете от списъка с WiFi мрежи (Екран 9), тази с име „THERMOB-SETUP” 
и се свържете с нея. Системата ще ви предупреди, че тази мрежа няма връзка 
с Интернет. Моля потвърдете, че сте съгласни и потвърдете, че желаете да 
останете свързани с тази мрежа.
-  Изключете мобилните си данни
-  Върнете се обратно в приложението и натиснете „Продължи (Екран 10)
-  Ще се отвори екран със информация за вашето устройство (Екран 11).
-  Изберете вашата домашна мрежа (Екран 11), ако не я виждате, натиснете
   „Опресни“ 
-  Въведете парола (ако се изисква) и натиснете „Запис“ (Екран 12)

Екран 10                                  Екран 11                              Екран 12
- Започва процедура по свързване с избраната WiFi мрежа.
- При успешно свързване ще се покаже (Екран 13)
- Върнете се в основния екран на приложението.

 Забележки: 
 -  Ако възникване на грешка, то приложението
    ще ви подкани и насочи какво да направите
    за да продължите процеса.
  - Възможно е по време на тази процедура да 
    се наложи да се свържете отново с мрежата 
    „THERMOB-SETUP” още няколко пъти. 
    Това е нормално!
  - Ако забележите, че синята светлина на
    модула започне да свети постоянно, това    
    означава, че модула вече е свързан успешно.   
    Можете да прекъснете процедурата и да се 
    върнете в основен екран. 

          Екран 13
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Моля не забравяйте да разрешите достъпа си до 
мобилни данни или се свържете с WiFi мрежа с 
наличен Интернет.
Честито ! Вече можете да управлявате своето 
смарт устройство през Интернет.
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7. Свързване на устройството ThermoB  към домашната WiFi чрез web броузер:
- Натиснете и задръжте за 10 сек бутона за WiFi
- Индикатора  (син) за WiFi на устройството започва да мига бързо.
- Отворете списъка с WiFi мрежи, намерете тази с име  „THERMOB-SETUP” и 
се свържете с нея. Системата ще ви предупреди, че тази мрежа няма връзка с 
Интернет. Моля потвърдете, че сте съгласни и потвърдете, че желаете да 
останете свързани с тази мрежа.
-  Изключете мобилните си данни
-Отворете web браузера и в адресната лента напишете 192.168.4.1

                                                                                   или сканирайте QR кода

 

Внимание ! Обърнете внимание да
изпишете цифрите в адресната лента, а не
в лентата за търсене !

 - Следвайте инструкциите от микро страницата :изберете вашата мрежа от 
списъка, задайте парола, натиснете „SAVE WiFi“. 

Поз.1. Изберете вашата домашна мрежа 
от списъка  като натиснете   съответния 
бутон (на пример „MY WIFI”)

Поз.1а. Името на избраната мрежа ще се 
изпише в това поле 

Поз.2. Задайте паролата за  мрежата или 
оставете полето празно ако за мрежата 
не се изисква парола

Поз.3. Натиснете бутона „SAVE WIFI” 

- Изчакайте да получите съобщение за 
успешно завършена процедура
или съобщение за грешка.

При грешка повторете процедурата от 
начало.

- При успешно свързване, натиснете 
„Reboot!”

!!!  Екипа на ThermoB Ви желае комфорт и уют във вашия дом  !!!

                     www.ThermoB.eu
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http://www.ThermoB.eu/

