
Leiðbeiningar fyrir WiFi skynjara frá ANKA 

Reykskynjari sem tengist WiFi þráðlausum beini (router) og þaðan í símann þinn í gegnum internetið. 

Flest heimili og jafnvel sumarbústaðir hafa þráðlaus net (WiFi) sem gengist internetinu. Hægt er að 

nota það til að bera boð frá reykskynjara í snjallsíma (einn eða fleiri). WiFi reykskynjarinn frá ANKA 

getur tengst þráðlausum beini (router) með WiFi og þannig náð sambandi við internetið og þannig 

komið boðum til tengdra snjallsíma. 

 

Leiðbeiningar til að tengja þráðlausu WiFi stöðina í ANKA reykskynjaranum. 

1. Hlaðið niður “Tuyasmart” appinu og kveikið á því í símanum. Smellið á “+” og af listanum 

“Security & Sensors” veljið “SENSOR(WI-FI)” til að bæta skynjaranum í appið. Veljið 

viðkomandi tegund af neti. 

2. Fjarlægið einangrunina sem er við rafhlöðuna svo hún gefi rafmagn í stöðina. Rautt ljós í hlið 

stöðvarinnar blikkar tvisvar. Þá er rafmagn komið á stöðina (neðri hluti skynjarans er WiFi 

stöðin). 

3. Tvær leiðir eru til að tengja stöðina við þráðlausa netið í húsinu: “Easy networking Mode” 

(EZ) og “Access Point Mode” (AP). Haldið inni hliðartakkanum á stöðinni þangað til ljósið 

blikkar. Ef það blikkar hratt notar stöðin EZ leiðina og ef ljósið blikkar hægt notar stöðin AP 

leiðina. 

4. EZ leiðin: Þegar appið og stöðin eru bæði tengd inn á sama þráðlausa netið, staðfestið og 

skráið inn heitið á WiFi þráðlausa netinu ykkar og lykilorð. 

5. AP leiðin: Veljið handvirkt nafn stöðvarinnar (SMartLife_XXXX) eftir skráningu WiFi nets og 

lykilorðs. Eftir staðfestingu, bíðið eftir að stöðin tengist netinu sjálfvirkt. 

 

Ef langur tími líður án þess að stöðin tengist netinu með snjall-appinu eða nær ekki að tengja 

appið við stöðina fer það í svefn-ham. 

 

6. Hljóðmerki “DI DI” heyrist eftir að tenging hefur tekist. Ef það gerist ekki þarf að sannreyna 

að skynjarinn og stöðin séu rétt samsett og tengd. 

ATHUGIÐ: 

Ef erfiðlega gengur að tengja stöðina netinu er ráð að losa stöðina frá skynjaranum og ýta á “RESET” 

hnappinn til að endurræsa stöðina. 

 


