WI-FI Kablosuz
Akıllı Anahtar
Kurulum Rehberi

WI-FI

AĞ AYARLARI
Smart Lighting Control

ONV-WFR serisi cihazları kullanabilmek için ağınıza ait bilgileri cihazınıza tanımlamalısınız.
Aşağıdaki adımları izleyerek cihazları ağınıza kolayca ekleyebilirsiniz.
1.
2.
3.

4.

Ev ya da iş yerinizde kullandığınız Wi-Fi ağınızın adını (SSID) ve şifresini biliyor olmanız gerekiyor.
Ağınıza ait IP yapısını ve ağ geçidi adresini biliyor olmanız gerekiyor.
Bilmiyorsanız sorun değil Onniva App kullanarak ağ yapısını ve ağ geçidini kolayca öğrenebilirsiniz.
Ağ geçidini nasıl öğreniriz?
a.
Onniva App uygulamasını indirin ve kurun.
b. Cep telefonunuzun ev / işyeri ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
c.
Onniva App uygulamasını açın ve sol üst köşede bulunan menü butonuna dokunun.
d. Açılan menüden «Ayarlar» satırına dokunun.
e. Ayarlar penceresi açılacaktır. Bu pencerede «Network / Gateway « satırına dokunun
f.
Dokunduğunuzda ağ geçidi adresiniz aynı satıra yazılacaktır.
g.
Bu numarayı bir kağıda kaydedin.
Cihaza vereceğimiz IP adresini nasıl tanımlayacağız?
Bir önceki adımda ağ geçidi adresini öğrendiniz. Ağ geçidi adresinin son parçasını değiştirerek yeni cihazınızın adresini
belirleyebilirsiniz.
Ağ geçidi adresiniz örnek olarak : 192.168.1.1 olsun
En son da bulunan sayıya 1-255 arasında yeni bir sayı atayarak yeni bir cihaz adresi atayabilirsiniz.
Eğer 3 tane yeni cihaz tanımlayacaksanız adresleri şu şekilde olabilir.
192.168.1.100
192.168.1.101
192.168.1.102
* Ağ geçidi adresini başka bir cihaza adres olarak atayamazsınız !!
** Bir IP adresi tek bir cihaza verilebilir. Atadığınız adresi başka bir cihaza atamadığınızdan emin olun

IP adresi nedir?
Wi-Fi ağınıza bağlı cihazların birbirleri ile iletişim kurmak için
kullandıkları adres, tanımlayıcı numaradır.
Ağ geçidi nedir?
Farklı ağlardaki cihazların birbiri ile iletişim kurabilmesi için
geçiş yapmalarını sağlayan cihaz yani yönlendiricilerdir.
Cihazlarınızın internete çıkış noktası olarak bu adres
kullanılır. Genellikle modeminizin adresidir.
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Cihazınızı yapılandırmak için aşağıdaki bilgileri
artık biliyorsunuz.
• Wi-Fi ağınızın adını
• Wi-Fi şifrenizi
• Cihazınıza atayacağınız IP adresini
• Ağ geçidi adresinizi
1. ONV-WFR cihazınıza enerji verin. Cihaz ilk
kullanımda hafızasında tanımlı herhangi
bir ağ bulunmadığından, ağ tanımlarını
yapmanız için kendisi bir Wi-Fi ağı
oluşturacaktır.
2. Yayın yapılacak olan ağın adı «Onniva» ve
yanında 6 haneli bir sayısal metin
olacaktır. Örnek «Onniva 6ADB2F»
3. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayarınız ile
bu ağa bağlanın.
4. Ağınızın şifresi «12345678» dir.
5. Ağ bağlantısından sonra 10 sn kadar
bekleyin.
6. İnternet tarayıcınızı açın ve adres satırına
«192.168.34.28» adresini yazarak
bağlanın.
7. Ekranınıza yandaki ekran gelecektir.

Wi-Fi ağınızın adı
Wi-Fi ağınızın şifresi

Wi-Fi ağ şifrenizi misafirleriniz ile paylaşıyor olabilirsiniz.
Ağınıza giren insanların cihazlarınıza izinsiz erişmesini
önlemek için bir PIN kodu tanımlayın. PIN kodunu bilmeden
cihazlara erişmek mümkün olmayacaktır. PIN kodu 4
hanelidir. Büyük ve küçük harfler ve sayılar içerebilir.

Bir pin kodu tanımlayın

Cihaza atayacağınız IP no
Onniva App ayarlar bölümünden öğrendiğiniz ağ geçidi adresi

Yalnızca Ağ profesyonelleri içindir.
Ne anlama geldiğini bilmiyorsanız
değiştirmeyin.
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Örnek Çalışma :
Ağ ayarlarımı hatalı girdim.
Cihaz ağıma bağlanmaya çalışıyor ama bilgiler hatalı
olduğu için bağlanamıyor. Sorunu nasıl çözerim?
• Cihaz, hafızasında ağ bilgileri olduğundan ağa
bağlanmak için sürekli deneme yapar.
• Deneme yaptığı için başlangıçtaki kurulumu yapmaya
yarayan ağ yayınını da yapmaz.

Kullandığınız ağa uygun verileri yukarıdaki gibi girin.
Girişini yaptığınız bilgilerin doğru olduğundan emin
olmak için tekrar kontrol edin. Bilgiler doğru ise
«Set my Wifi» butonuna basın.
Eksik bilginiz yoksa ağ ayarlarınız cihazınıza
kaydedilecektir.
Cihazınızın elektrik bağlantısını kesin 5 sn bekleyin.
Cihazınıza enerji verin.
Cihaz ağınıza bağlanacaktır.

Yeni bir ağ tanımlamak için eski ağ bilgilerini silmelisiniz.
• Cihaz üzerinde bulunan butona elinizi 30 saniyeden
daha fazla basılı tutun.
• Elinizi butondan kaldırdığınızda cihaz hafızasındaki ağ
ayarlarınız silinmiş olacaktır.
• Cihazın enerjisini kesin ve 5 sn bekleyin. Tekrar enerji
verin.
• Kuruluma en baştan tekrar başlayabilirsiniz.
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1
Yer ekleme butonuna basın.
Bu butonun gözükmesi için
«yerlerim» sekmesinin seçili
(mavi renk) olduğundan emin
olun.

Onniva APP’e cihaz
eklemek için önce fiziki
bir mekan
oluşturmalısınız. Ofis, ev,
yazlık, depo gibi fiziki
alanlar tanımlanmalı ve
cihazlarınız da bu fiziki
alanların içinde olmalıdır.

3
2

Oluşturmak istediğiniz yerin
adını girin ve onay butonuna
basın.
Örnek : Evim

«Evim» isimli bir yer
oluşturdunuz. Daha fazla
yer oluşturmak için (1)
numaralı adımdan tekrar
başlayabilirsiniz.
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«Evim» isimli mekana bir
cihaz nasıl eklenir?
Arzu ederseniz cihazınızı tanımlayan sembollerden
birisini seçebilirsiniz.

4
«Evim» isimli yerin yanında
bulunan (+) işaretine basın ve
cihaz ekleme bölümüne
ulaşın.

Arzu ederseniz, ürününüzün fotoğrafını çekerek ya da
telefonunuzdaki bir resmi seçerek sembol resmi
olarak kullanabilirsiniz.

5
Aydınlatma ürününe vereceğiniz isim
Örnek: Salon Masa Lambası
Cihazınızı yapılandırırken verdiğiniz IP Numarası
Örnek: 192.168.1.141
Cihazınızı yapılandırırken verdiğiniz PIN kodu
Örnek: m7H3
Cihazınızın Adı, IP ve PIN numaralarını girdikten
sonra kaydet butonuna basın
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Daha fazla yer
ekleyebilirsiniz.

«Evim» isimli
yerde cihazlar
olduğunu gösterir.
Cihazları
listelemek ve
listeyi kapatmak
için kullanılır.

Cihazlarınızın
Sıralamasını
değiştirin.

Işık açma kapama
kısa yolu

«Evim» yerine
daha fazla cihaz
ekleyebilirsiniz.

6

Eklediğiniz ürünün ismine dokunun ve
cihaz fonksiyonları ekranına ulaşın.

Ürün adı ve fonksiyonunu birlikte söyleyerek sesli
komutlar ile cihazlarınızı yönetin.
Örnek : «Salon masa lambasının ışığını aç»

Cihazları liste ya da
galeri şeklinde
görüntüleyin.
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Ev koruması, ışığın açık ya da kapalı
olması gibi durumların göstergesi

Arzu ettiğiniz fonksiyonlara
dokunarak, onları kullanın.
Bir fonksiyonu sol tarafa çekerek yeniden isimlendirme ve silme
işlemlerine ulaşabilirsiniz. Fonksiyon isimlerini yeniden
tanımlayabilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz fonksiyonları listeden
silebilirsiniz.

Cihaz fonksiyonlarını liste ya da galeri
şeklinde listeleyin
Fonksiyonların
sıralamasını değiştirin.
Diğer cihazlar ve yer listelerine ulaşmak
için GERİ butonunu kullanın.
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Evinizdeki ürünlerin tamamını APP
ile tek tek yönetebilirsiniz.
Ürünleri farklı gruplar halinde
tanımlayıp grup içindeki ürünlerin
hepsini bir komut ile tek seferde
yönetebilirsiniz.

8

7

Salonda kullanılan ürünleri salon
lambaları diye nasıl gruplarız?

Gruplarım
sekmesini seçin

Yeni bir grup
oluşturmak için
grup ekleme
butonuna basın
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Grup ekle ekranında en üstte
yer alan grup adını tıklayın ve
grubunuza bir isim verin.
Örnek : Salon lambaları
Cihazlar listesinden
grup üyelerini seçin

Seçtiğiniz cihazlara göre
işlevler listesi otomatik
yenilenir. Arzu ettiğiniz
işlevleri seçin ve en altta yer
alan kaydet butonuna basın
ve grubunuzu oluşturun

• Oluşturulan gruplar
«gruplarım» sekmesi
altında listelenir.
• Grup ikonları grup
üyelerinin ilk 4 tanesinin
ikonu birleştirilerek
otomatik oluşturulur.
• Grup adına dokunularak
grup fonksiyonları
menüsüne ulaşılır.
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Tanımlanan sekmesini seçin

Tanımlanan yeri sağa çekin.
Sol tarafta yer işlev ikonları belirecektir.
İkon görevleri
1. Seçili yer içindeki tüm cihazların açık
kapalı durum bilgilerini günceller
2. Seçili yer içindeki tüm cihazların
ışıklarını açar
3. Seçili yer içindeki tüm cihazların
ışıklarını kapatır

Tanımlanan yeri sola çekin.
Sağ tarafta yer ayar ikonları
belirecektir.
İkon görevleri
1. Seçilen yeri içindeki tüm
cihazlar ile birlikte siler
2. Yer adını değiştirme ekranı
getirir.
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Işıklarıma
kimler erişebilir ?

Ağ bilgilerimi
nasıl silebilirim?

Işıklar
İnternetimi kullanır mı?

• Ağ şifrenizi paylaşsanız bile, ağ içinde
bulunan kişiler aydınlatma ürünlerinize
erişemezler.
• Cihazınızı ağınıza tanıtma aşamasında
güvenli erişim için 4 haneli bir PIN
tanımlamalısınız.
• Cihazınızı cep telefonu uygulamasına
eklemek istediğinizde tanımlanan bu
PIN girilmeden cihaz ile iletişim
kurulamaz.
• Güvenlik amacıyla PIN numaranızı
paylaşmayın.

• Hatalı Wi-Fi bilgisi (isim ya da şifre)
girmiş olabilirsiniz.
• Ağ isminiz ya da şifreniz değişmiş olabilir.
• Yeni modem almış olabilirsiniz.
• Bu durumlarda cihazının içinde tanımlı ağ
bilgilerini silmek için cihaz üzerinde
bulunan (reset) butona 30 saniye
boyunca basın. 30 saniyeden sonra elinizi
butondan çekin. Cihazın enerjisini kesin
ve tekrar enerji verin.
• Ağ bilgileriniz silindi. Yeniden
yapılandırabilirsiniz.

• Siz cihazlarınıza emir göndermediğiniz
sürece, aydınlatmalarınız internet ya da
ağınızı kullanmazlar.
• İlk açıldıklarında zaman sunucusuna
bağlanarak tarih ve zamanı öğrenmek
için internetinizi yaklaşık 1 saniye kadar
kullanırlar. Bunun dışında ağda trafik
oluşturmazlar. Sessizce emir beklerler.
• Yalnızca her 24 saatte bir internet
üzerinden zaman sunucusuna bağlanıp
saati güncellerler.

Zaman Sunucusuna
neden bağlanıyor?
• Cihazınızın içinde çalışan bir saat
bulunmuyor.
• Cihazınız, enerji verildiğinde, günü ve
saati öğrenmek için internetinizi 1 saniye
kadar kullanır.
• 24 saat boyunca kendisi zamanı sayarak
kendi iç saatini ilerletir.
• 24 saat sonunda oluşabilecek saniyeden
daha kısa sapmaları düzeltmek için
internetten saat güncellemesi yapar.
• Tüm bunlar göz açıp kapayıncaya kadar
otomatik yapılır.

Not:
Enerji verildiğinde cihaz internete bağlanamaz ise zamanı bilemez. Bu durumda takvim
uygulamalarının çalışabilmesi için cep telefonu uygulamasından cihaz saatini güncelleyebilirsiniz.
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Program
ücretli midir ?

Cihaz limiti
var mıdır?

Sesli komut
Nasıl çalışıyor?

• Programı ücretsiz olarak
kullanabilirsiniz.

• Bir uygulamaya istediğiniz kadar cihaz
ekleyebilirsiniz
• Bir cihazı da istediğiniz kadar uygulamaya
ekleyebilirsiniz.

• Google speech to text sistemi
kullanılarak konuşmanız metin haline
dönüştürülür.
• Cihaz adını ve cihaz fonksiyonunu ya da
grup adı ve grup fonksiyonunu
söylerseniz ilgili cihaz ve fonksiyon
çalıştırılır.
• Söylediğiniz cümle içinde birden fazla
cihaz adı içeriyorsa hangisinin
çalıştırılacağı ekranda size sorulur.
• Kullanıcıdan bilgi girilmesini bekleyen
fonksiyonlar sesli komut ile
kullanılamazlar.
• Google sesli komut hizmeti ayda 60
dakika olarak sunulur. 60 dakikadan
sonra Google hizmet vermeyi
durdurabilir.

Silinen fonksiyonları
Nasıl geri getirilir?
• Cihazlar listesinde cihaz ayarlarına
ulaşmak için sola çekilir.
• Gelen ekranda «güncellensin mi?»
seçeneği aktif edilir.
• Kaydet butonuna basılır.
• Silinen ön tanımlı fonksiyonlar geri gelir.
• LED sistemleri için kullanıcı tarafından
oluşturulan fonksiyonlar silinince geri
getirilemez.

Daha fazla bilgi mi gerekiyor?

info@avonni.com

