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RF-WIFI ROUTER 
DLA STEROWNIKÓW Z SERII CL-100x

CL-WIFI
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CL-WIFI

Symbol Napięcie wejściowe  Prąd

CL-100A 12-36VDC napięcie stałe4x(60-180)W4x5A

Wyjście

CL-100B 12-36VDC napięcie stałe4x(96-288)W4x8A

Sterownik

CL-100C 12-36VDC prąd stały4x(4.2-12.6)W4x350mA

CL-100D 12-36VDC prąd stały4x(8.4-25.2)W4x700mA

Uwagi

Symbol

CL-WIFI router który współpracuje ze sterownikami CLARO z serii CL-100x. Umożliwia 
kontrole oświetlenia za pomocą urządzeń z systemem IOS oraz Android. Aplikacja na
 systemie Android jest bardzo podobna do aplikacji systemu IOS. 
Instrukcja została napisana na podstawie aplikacji z systemu IOS. 

Cechy

Dane techniczne

Router
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Router CL-WIFI możemy skonfigurować na dwa sposoby : 
1. Autolink to router  - połączyć router CL-WI z routerem własnej sieci
   domowej w twoim domu.
2.Directly connected to Wi ficontroller - bezpośrednie połączenie urządzenia 
sterującego (telefon,ipad)   z routerem CL-WFI.

(standardowe hasło to 0123456789) 

Konfiguracja
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Autolink to router

1)Wyszukaj i połącz się z Easylighting   

2)wchodzimy do aplikacji  easylighting 
3)wchodzimy w menu  setting           

4)wybierz Autolink to router   



oraz wyświetlenie dostępnych sieci.
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5)Zatwierdzamy            , spowoduje to automatyczne wyszukanie oraz

6)Wybieramy naszą sieć z którą chcemy się połączyć

7)Należy podać hasło dostępu do naszj sieci i zatwierdzić



 - bezpośrednie połączenie urządzenia sterującego
 (telefon,ipad)   z routerem CL-WFI.

Directly connect to WIFI controller

1)Wyszukaj i połącz się z  Easylighting
   (standardowe hasło to 0123456789)
2)wchodzimy do aplikacji easylighting 
3)wchodzimy w menu           .

4)Wybieramy                   

5)zatwierdzamy            
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Easylighting pojawi się ponownie na liście sieci.

Po tym jak router CL-WIFI zostanie już raz połączony z siecią domową
a użytkownik chciałby zmienić sieć to należy dokonać przywrócenia 
ustawień fabrycznych. 
Można tego dokonać tylko w momencie kiedy jesteśmy aktualnie połączeni
z siecią domową.

1.połącz się z siecią domową 
2. wejdź w menu „setting”
3.wejdź w „Restore to factory setting”
4.zatwierdzamy „Yes” spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych

3)potwierdz na -  Ok.  Czekamy około minuty - po tym czasie , 
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Edycja oświetlenia pokoi
1.wejdz w menu „setting”

2.następnie „Edit room information” 
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a. Edycja pokoju / nazwywanie stref

1)wejdź w  Edit 
2)wybieramy np. ”bedroom” 

3)kasujemy starą nazwę bedroom i wpisujemy nową

zone1

4)następnie zapisujemy naciskając  save 

b. zmiana obrazu pokoju

1)wejdz w Edit
2)naciskamy na środku obrazka wybranego pokoju

3)automatycznie zostanie uruchomiony aparat

4)robimy zdjęcie

1
3

4

5)następnie
5)zapisujemy

2
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zaznaczoną jedną np. jednokolorową    

c. wybór opcji pokrętła regulacji dla danego pokoju

1)wchodzimy w  Edit           znajdziemy tam cztery różne opcje
sterowania

 RGBW LED 

 CDW LED 

 CCT LED

Układ jednokolorowy LED 

2)odnzaczamy trzy opcje regulacji których nie chcemy a zostawiamy

3)zapisujemy save

4)po wybraniu pokoju będziemy widzieć ustawioną przez nas opcję  
   regulacji w naszym wypadku jednokolorową

UWAGA
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Strefy , pokoje w których zostały wybrane różne pokrętła regulacji 
nie mogą być wybrane i edytowane w tym samym czasie.
Strefy , pokoje w których pokrętła regulacji są tego samego typu 
mogą zostać zaznaczone jednocześnie w tym samym czasie.



na sterowniku CL-100x

 Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „learning key” na sterowniku
  dłużej niż 5 sekund spowoduje usunięcie z pamięci zsynchronizowanej 
  wcześniej strefy.

Używaj tej opcji tylko wtedy kiedy sterownik CL-100x jest  
zainstalowany w trudno dostępnym miejscu i nie ma do   

niego dostępu   

   podłączone ponownie zostaną zsynchronizowane z tą strefą pokojem.

d. Przycisk - Learning   - przycik  synchronizacji

W dalzej części instrukcji zostanie przedstawiony proces synchronizacji.

e. Przycisk Back  

    Powrót do poprzedniego menu.

Synchronizacja

a. Normalny podstawowy proce synchronizacji

1)Wybieramy jeden z ośmiu interesujących nas pokoi 

2)wybieramy           wracamy do pokrętła regulacji koloru i nateżenia
3)naciśnij  przycisk sunchronizacji „learning key”     

4)następnie dotykamy pokrętła regulacji , układ led zacznie  „migotać”
   potwierdza to prawidłowo zakończony proces synchronizacji strefy.

b.  Druga alternatywna opcja synchronizacji przy pomocy opcji 

1)Zaznaczamy wybieramy pokój który nas interesuje 

2)wchodzimy w  menu : room editing 
3) odłącz zasilanie od sterownika CL-100x a następnie włącz je ponownie

4)w ciągu 15 sekund po włączeniu zasilania do sterownika CL-100x  
   przytrzymaj długo przycisk 

5)wszystkie sterowniki od których zostało odłączone zasilanie a następnie

Uwaga 
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Opis poszczególnych funkcji sterowania
a. Przycisk Room - pokój
    naciśnij przycisk Room
    naciśnij na środku obrazka danego pokoju

1

2

3

4

1

2

    W prawym górnym roku zobaczymy że strefa została zaznaczona. 
    W tym samym czasie możemy zaznaczyć kilka stref.
3

    zatwierdzamy ponownie naciskając przycisk „ room”4

3

3

5

b. Pokrętło regulacji

Do wyboru mamy cztery różne pokrętła regulacji :  
 RGB, CDW, CCT, Układ jednokolorowy.

1)Przesuwając kolejne pokrętła z góry na dół możemy wybrać 
    interesującą nas opcje.
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Długie dotknięcie na środku obrazka pokoju powoduje 
włączenie lub wyłączenie układu.Czerwony znak      
w prawym górnym roku pokoju sygnalizuje że
oświetlenie jest wyłączone. 



c. Przycisk pause&run

Przycisk Running & Pause 

Suwak regulacji  
prędkości.

UWAGA

Największa prędkość

Najmniejsza prędkość
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Lub szybszą opcją jest podwójne
 naciśnięcieSpowoduje to wyświetlenie
 wszystkich czterech opcji wyboru.

Naciskamy przycisk pause&run         powoduje to start. Kolejne kliknięcie
powoduje zatrzymanie.Kolejne przechodzi do kolejnej opcji. 
Zaprogramowane jest 10 różnych opcji animacji. Jeśli po zatrzymaniu 
zmienimy kolor to program zaczyna startować od pierwszej opcji.



d. muzyka

Po wybraniu           zostanie uruchomiony twój odtwarzacz muzyki                    

Czułość głosu

e. RGB/CDW suwaki regulacji  

Suwaki regulacji natężenia dostępne są w panelach RGB/CDW 

1)naciśnij przycisk

2)jasność regukujemy od 0-255 
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Oświetlenie led może ruszać się 
zależnie od natężenia dzwięków 
w otoczeniu. Im będzie głośniej 
tym prędkość będzie większa.
Kiedy dźwięk ucichnie prędkość
powróci do ustawień 
początkowych.

Oświetlenie led będzie ruszać się 
zależnie od poziomu głośności 
muzyki z odtwarzacza. 
Im będzie głośniej 
tym prędkość będzie większa.
Kiedy dźwięk ucichnie prędkość
powróci do ustawień 
początkowych.



UWAGA

f. Przycisk „W”
Ta opcja jest widoczna tylko wtedy jeśli po za RGB mamy podłączony  
niezależny układ jednokolorowy.

Układ jednokolorowy W można włączyć i wyłączyć przez przytrzymanie 

regulacja jasności
koloru białego W

g. Regulacja jasności
Regulacja jasności jest widoczna dla  RGB, CDW i CCT 
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1% jasności 

100% jasności 

przyciku  

1% jasności 

100% jasności 

W panelu regulacji RGB możemy 
regulować jasność tylko kolorów RGB
Aby regulować jasność układu 
jednokolorowego należy nacisnąć 
przycisk 

Przed pierwszą regulacją kolorów za pomocą suwaków należy wyzerować
każdy kanał.Należy przesunąć suwak na zero aż do momentu wyłączenia 
światła - będzie to oznaczało prawidłowe wyzerowanie kanału.



h. Przycisk Save zapisywanie 
1.Save
1)wybieramy interesujący nas pokój

2)nastęnie kolor lub program animacji 

3)naciskamy przycisk save

4)przytrzymaj przycisk jednej ze stref którą chcesz zapisać

5)układ led zacznie „migotać” sygnalizuje to prawidłowo

2.Zapisywanie koloru lub programu do kolejnej strefy.
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   zakończony proces.

1)wybieramy interesujący nas pokój

2)naciskamy przycisk save

3)przytrzymaj przycisk jednej ze stref którą chcesz zapisać

4)układ led zacznie „migotać” sygnalizuje to prawidłowo
   zakończony proces.

CLARO RED Sp. z o.o. u. Tulipanowa 4 63-004 TULCE tel. 61 624 11 40

Aby  zapewnić  prawidłowe  i  bezpieczne  działanie  urządzenia,  należy  przed
przystąpieniem  do  instalacji  zapoznać  się  z   instrukcją  obsługi,  oraz  przestrzegać
wskazań i ostrzeżeń w niej zawartych. 

1.  Należy  po  rozpakowaniu  urządzenia  sprawdzić  czy  urządzenie  nie  zostało
uszkodzone  podczas  transportu,jeśli  istnieje  podejrzenie  uszkodzenia  należy
powiadomić dostawcę i nie używać produktu.
2.  Należy  unikać  pól  magnetycznych  i  wysokiego  ciśnienia  w  miejscu  instalowania
urządzenia,  silne  pole  magnetyczne  lub  wysokie  ciśnienie  w  pomieszczeniu  mogą
prowadzić do uszkodzenia bądź zniszczenia urządzenia.
3.  Należy  upewnić  się,  że  kabel  został  prawidłowo  podłączony  do  zacisków,  aby
uniknąć  zwarcia  mogącego  powodować  zagrożenie  pożarowe  i  uszkodzenie
urządzenia.
4. Należy zainstalować urządzenie w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację
oraz umiarkowaną temperaturę otoczenia.
5. W celu podłączenia zasilania  należy użyć zasilacza, ponieważ urządzenie zasilane
jest  napięciem  o  wartości  5V - 12VDC.   Przed  podłączeniem  urządzenia  do
źródła zasilania, należy sprawdzić czy prąd i napięcie zasilacza spełniają wymagania
techniczne produktu. Bezwzględnie należy prawidłowo podłączyć urządzenie zgodnie z
polaryzacją (+/-, polaryzacja jest określona przy zaciskach ).
6.  Przed  włączeniem  zasilania  należy  sprawdzić  wszystkie  połączenia  kablowe,
ponieważ zwarcie w połączeniach może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
7.  W  razie  wątpliwości  związanych  z  eksploatacją  urządzenia  prosimy  o  kontakt  z
dostawcą.

 Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu
zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, oraz uniknięcia jego trwałego
uszkodzenia.
 W przypadku wystąpienia wady produktu w okresie gwarancji, urządzenie zostanie
naprawione lub wymienione na nowe bez dodatkowych opłat, pod warunkiem
stosowania się w zakresie jego instalacji i obsługi do niniejszej instrukcji.
  Producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane
przez użytkowanie urządzenia niezgodne z instrukcją obsługi, spowodowane
nieuprawnioną ingerencją lub modyfikacją urządzenia, nieprawidłowym podłączeniem,
transportem, spowodowane przez czynniki zewnętrzne ( pożar, powódź, wyładowania
atmosferyczne), przepięcia i przeciążenia w sieci elektrycznej, lub spowodowane przez
zaniedbanie takie jak przechowywanie urządzenia w wysokiej temperaturze,
wilgotności lub w sąsiedztwie niebezpiecznych substancji chemicznych.

Instrukcja bezpieczeństwa obsługi


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15

