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VIEDĀ BĀZES STACIJA SPECIFIKĀCIJA UN DROŠĪBA

Komunikācijas specifikācija
- Frekvence: 868 MHz
- Protokols: IST-RF
- Uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30 m

Pieslēguma vietas un barošana
- RJ-45 10/100 Base-T Ethernet WAN
- Universal Serial Bus (USB) 2.0 type Micro-B
- barošanas ieeja (DC 9V)
- strāvas patēriņš: līdz 1,2 W

Izmēri
- garums: 97 mm - platums: 109 mm - biezums: 24 mm

Ārējās vides ietekme
Lietošanas laikā:
- temperatūra: 0 °C līdz 40 °C
- relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Šī ir galvenā ierīce sistēmas Elektrum
"Viedā māja" darbībai. Tai nepieciešams
patstāvīgs interneta un  elektrības
pieslēgums.

Barošanas bloks

Ethernet kabelis 

USB kabelis (sensoru lādēšanai)

Uzglabājot ierīci:
- temperatūra: -30 °C līdz 70 °C
- relatīvais mitrums: mazāk par 95%

- Ierīce paredzēta lietošanai iekštelpās.
- Pasargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi
   var izraisīt tās bojājumus.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču
   ekspluatācijas laiku un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci. Tādā veidā tiek apdraudēta Jūsu veselība, un garantijas
   remonts vairs nav spēkā. Korpusa iekšpusē nav nevienas detaļas, kuru spētu nomainīt
   vai salabot lietotājs.



LIETOŠANA PIESLĒGUMA VIETAS UN INDIKĀCIJAS

Padomi
Izvēloties ierīču novietojumu: 
- vislabāk izvairīties no ierīču novietošanas aiz mēbelēm, slēgtos plauktos, sadales
   skapjos vai tuvu metāla virsmām. 
- ja bāzes staciju novietojat tuvu citām elektroierīcēm, tad bāzes staciju
   vēlams novietot tā, lai kabeļi neievītu to no visām pusēm

Indikators
balts - gatavs darbam
dzeltens - nav savienojuma ar internetu.
sarkans - nav iesprausts interneta
kabelis vai tas ir bojāts

Barošanas ligzda

Pārstartēšanas poga

Micro USB ligzda
manuālai programmatūras 
ielādei

Tīkla ligzda
interneta savienojumam

Pēc uzstādīšanas Elektrum "Viedā māja" sistēmas vadība ir pieejama:
- interneta pārlūkā ievadot elektrumviedamaja.lv
- mobilajās lietotnēs iPhone (iOS) un Android OS platformās
  (Lietotnes "Viedā māja" pieejamas abu platformu lietotņu veikalos)



BĀZES STACIJAS PIELIETOJUMS UZSTĀDĪŠANA

xxx-xxx

1. Pieslēdziet bāzes staciju barošanai un internetam, izmantojot barošanas bloku 
    un Ethernet kabeli.

2. Pēc dažām sekundēm pārliecinieties, vai bāzes stacijas indikators deg baltā krāsā. 
    Ja indikātors deg citā krāsā, pārliecinieties vai Ethernet kabelis iesprausts pareizi un
     ir pieejams internets. 

3. Savā datorā vai mobīlajā tālrunī atveriet interneta pārlūku un ejiet uz
    elektrumviedamaja.lv, kur saņemsiet tālākos norādījumus sistēmas uzstādīšanai.
    Šeit būs nepieciešams ievadīt bāzes stacijas  identifikatoru, kurš, kā redzams zīmējumā,
    atrodas bāzes stacijas pamatnē.

Zemāk redzama shēma, kā Elektrum "Viedā māja" bāzes staciju var pieslēgt pie Jūsu
mājas interneta maršrutētāja un elektrības padeves. Shēmā redzamas arī dažas no
iekārtām (temperatūras sensors, bezvadu radiatora regulators), kuru darbībai
nepieciešama Elektrum "Viedā māja" bāzes stacija.

Bāzes stacijas identifikators
atrodas korpusa pamatnē un
sastāv no 6 simboliem

Bezvadu radiatora
regulators

Temperatūras
sensors

Interneta maršrutētājs

InternetsEthernet kabelis uz maršrutētāju

Bāzes stacija

Barošanas bloks


