
omrežje, na primer zapusti dom ali prestavi telefon v način uporabe 
mobilnih podatkov, bo aplikacija wBox signalizirala to stanje kot oddaljeni 
način "Remote mode". V tem primeru se naprave lahko krmili, vendar 
zaradi varnosti nastavitve naprave niso na voljo. 
 
 
 
 

Napajalna napetost: 12-24V  

Poraba moči: manj kot 1W 

Število izhodov: 2 

Maksimalna napetost: 24V 

Maksimalni tok: 5A 

Maksimalna obremenitev 120W 

Barvni načini   Enobarven 

Ohišje: Poliuretan brez halogenov, termični razred B 
(130°C) 

Zaščita: IP20 

Dimenzije: 35x24x15 mm 

Prenos: dvosmerni, kriptiran 

Frekvenca: 2.4Ghz 

Komunikacijski standard: kompatibilno z WIFI 802.11g 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

                 

 
 

  Upravljanje led traku  
  z µWifi tehnologojo 
 

UPRAVLJAJTE SVETILA OD KJERKOLI 

 
VARNOSTNA OPOZORILA 

 

 

 
Naprave ne priključujte na obremenitve, ki presegajo predpisane 
vrednosti 
 

 

 
 
 

 
Izvedite povezave samo v skladu s shemo, prikazano v teh navodilih. 
Nepravilne povezave so lahko nevarne, lahko poškodujejo napravo 
in pomenijo izgubo garancije. 
 

 

  

 
NEVARNOST! Nevarnost električnega udara! Tudi ko je naprava 
izklopljena, so lahko priključne sponke pod napetostjo. Vsa 
montažna dela morajo biti VEDNO izvedena pri izključeni napetosti. 
 

VEZALNA SHEMA 

  

UPORABNIŠKA NAVODILA 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Za več informacij obiščite našo spletno stran: 

www.inteligent.si 
ali nam pošljite elektronsko pošto na info@inteligent.si 

 



 

 

Pred namestitvijo naprave odklopite napajalno napetost. Ne pozabite, 
da je treba vsa montažna dela izvajati, ko je napetost izklopljena 
(izklopite omrežno varovalko ali odklopite napajanje - kabel iz omrežne 
vtičnice).  
Naprava mora biti nameščena na mestu, zaščitenem pred škodljivimi 
pogoji okolja, zaščiteni pred dostopom tretjih oseb. Zavedajte se da 
imajo kovinski elementi (žice, deli ohišja) negativen vpliv na domet 
naprave in s tem udobje uporabe. Priporočljivo je, da je naprava 
ustrezno pritrjena. Zaradi delovanja naprave pod napetostjo je 
potrebno, da so konektorji naprave zaščiteni pred naključnimi kontakti 
ali kratkimi stiki, kar bi lahko povzročilo električni udar ali poškodbe 
naprave. Napravo namestite v navpičnem položaju, tako da se na dnu 
nahajajo spodnji deli priključkov. Pri vgradnji krmilnika v ohišje motorja 
iz umetne mase je priporočljivo pritrditi napravo.  
Preverite priključno shemo in nadaljujte z namestitvijo naprave. Najprej 
povežite napajalno žico. Priključite “+” žico (običajno označeno s 
črtkano črto na črni ali rdeči žici) in “-“ (običajno črna) na napravo. 
Povežite vir svetlobe. V tem primeru LED trak. Povežite “+” katodo na 
terminal “+”.  
Povežite svetilo na napravo kot prikazuje diagram vezave.  
Ko poskrbite, da je naprava priključena v skladu z diagramom in v 
bližini ni kovinskih komponent, ki lahko naključno povzročijo kratek stik, 
zaženite napravo tako, da vklopite napajanje (vklopite omrežno 
varovalko ali priključite napajalni kabel v električno vtičnico). 

 
 

 
Odklenite telefon ali tablični računalnik in prenesite brezplačno 
aplikacijo wBox. Če imate mobilno napravo Android, aplikacijo najdete v 
trgovini Play. Pri napravah iOS je aplikacija v App Store. Za telefone z 
operacijskim sistemom Windows, lahko prenesete aplikacijo iz trgovine 
Windows Phone Store.  
Če uporabljate mobilni telefon ali tablični računalnik, ga povežite z 
brezžičnim omrežjem naprave. Preko nastavitve pametnega telefona ali 
tabličnega računalnika pojdite na nastavitev omrežja WiFi in izberite 
ime omrežja "wLightBoxS--xxxxxxxxxx ", kjer je xxxxxxxxxx serijska 
številka naprave. Povežite se v to omrežje.  
Konfiguracijo lahko nastavite tudi s spletnim brskalnikom vašega 
telefona/tabličnega računalnika. Po priključitvi na brezžično omrežje 
omrežje naprave, vklopite brskalnik in pojdite na: http://192.168.4.1  
Vklopite aplikacijo wBox. Naprava se bo pojavila na vrhu zaslona. Da jo 
dodate v aplikacijo, kliknite na »plus« na desni strani imena. Za 
predhodno konfiguriracijo naprave, kliknite na privzeto ime naprave.  

Preizkusite delovanje naprave tako, da izberete različne barve na 
glavnem ekranu naprave v aplikaciji. Če se spreminjajo LED luči pojdite 
na naslednji korak. 

 
 
 

 

Ko prvič vklopite napravo, lahko nadaljujete z nastavitvami. Po 
povezavi z omrežjem WiFi, ki ga oddaja naprava, v nadzorni plošči 
aplikacije wBox izberite napravo in izberete "settings" (gumb v zgornjem 
desnem kotu zaslona).  
Ime naprave, ki je prikazano v wBoxu, lahko spremenite. Poleg tega 
lahko spremenite ime in geslo WiFi omrežja, ki ga ustvarja naprava. Če 
spremenite ime omrežja ali geslo se potem ko kliknete »Shrani«, gumb 
naprava odklopi od mreže. Znova se povežete na napravo z novim 
dodeljenim omrežnim imenom in geslom.  
Napravo lahko dodate v domače omrežje WiFi za nadzor od doma ali 
od kjerkoli drugje (oddaljen dostop). Če želite to narediti, v "Connect" 
nastavitvah, izberite ime omrežja s seznama in pritisnite "Connect". Če 
je zahtevano, vnesite geslo omrežja WiFi. Med povezavo naprave v 
domače omrežje, se lahko telefon / tablični računalnik odklopi od 
omrežja. V tem primeru boste morali svoj telefon ali tablični računalnik 
znova priključiti na omrežje naprave.  
Upoštevajte, da je za nadzor naprave zunaj lokalnega WiFi omrežja, z 
uporabo aplikacije wBox, v nastavitvah naprave potrebno izbrati 
možnosti »Yes« v nastavitvi za »Remote Access Enabled«.  
Ko ste napravo povezali v domače omrežje WiFi, lahko prekinete 
povezavo telefon/tablični računalnik iz omrežja naprave in povežite 
svojo mobilno napravo neposredno v domače WiFi omrežje. Nadzor iz 
aplikacije wBox bo deloval na enak način, kot če je telefon / tablični 
računalnik priključen na omrežje naprave. Če uporabnik zapusti lokalno  
 

PRVI ZAGON 
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DOSTOPNA TOČKA IN WIFI MREŽNE NASTAVITVE 
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