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i  INFO: 
Zatímco se Hub spouští, může se LED kontrolka zapínat a vypínat. 
Jakmile se spouštění dokončí, začne Hub svítit fi alově. Nepřerušujte prosím spouštění vy-
tažením kabelu ze zásuvky ani tlačítkem na zadní straně Hub.

Obsah balení
A. PowerView Hub
B. USB napájecí kabel 
C. Napájecí konektor 
D. LAN kabel
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První kroky 
1. Propojte USB napájecí kabel s 
 napájecím konektorem. 
2. Následně zasuňte napájecí 
 konektor do zásuvky.
3. Nyní zasuňte druhý konec USB 
 napájecího kabelu do zdířky na 
 zadní straně PowerView Hub.

Zdířka napájení 
na zadní straně 
Hub



Aplikace PowerView®:
Všechny další kroky jsou 
vysvětleny v aplikaci PowerView.

i  INFO: 
Chcete-li Hub propojit přes LAN, propojte prosím nejdříve Hub a router síťovým kabelem a 
teprve pak zapojte Hub do zásuvky.

Volitelně – spojení přes LAN
Zasuňte jeden konec síťového kabelu do 
Hub a druhý konec do volné zdířky na Vašem 
routeru. Jakmile Hub naváže spojení s inter-
netem, začne oranžově blikat.

Zdířka pro 
síťový kabel

Spojení přes WLAN
VPropojte svůj chytrý telefon / tablet s 
požadovanou sítí WLAN.
Otevřete aplikaci PowerView® na svém 
chytrém telefonu / tabletu a řiďte se poky-
ny na displeji. Jakmile Hub naváže spojení 
s internetem, začne oranžově blikat.
Nyní se řiďte dalšími pokyny v aplikaci 
PowerView®.



Světelné signály

LED bliká tyrkysově Hub se zapíná

LED svítí tyrkysově Hub je zapnutý

LED svítí oranžově Stahuje a aplikuje se update firmware

LED svítí fialově Připravený ke spojení se sítí WLAN

LED bliká oranžově Připravený ke spojení se sítí PowerView

LED svítí modře Spojený se sítí PowerView

LED bliká modře Přenáší se signál

LED svítí zeleně Spojený se sítí PowerView (jako dodatečný Hub)

LED bliká zeleně Přenáší se signál (jako dodatečný Hub)

LED svítí červeně Žádná IP adresa

Problém spojení mezi Hub a aplikací PowerView®:
• Ujistěte se, že je Váš chytrý telefon / tablet ve stejné síti jako 
 WLAN router.

• Zkontrolujte, zda Hub na přední straně bliká oranžově nebo svítí modře.

• Zkontrolujte spojení mezi Hub a WLAN a také správnou funkci WLAN 
 routeru. (Hub svítí červeně)


