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Ten przewodnik pokazuje kilka 

kluczowych etapów, aby przejsc 

od zestawu komponent6w do w 

petni potqczonego systemu 

oswietleniowego. 

1. Rozpakuj 2. Zainstaluj 3. Pobierz 4. Skonfiguruj 5. Zarzqdzaj



1. Rozpakuj

Rozpakuj sprz�t

2. Zainstaluj
lnstalacja fizyczna odbywa si� zgodnie

z dostępnymi instrukcjami instalacji urzqdzen.

3. Pobierz
Pobierz, zainstaluj aplikacj� Interact Pro na telefonie

i zarejestruj si�.

Isl Uwaga 

Aplikacja przeprowadzi Ci� przez konfiguracj� 

funkcjonalnq systemu i jego komponent6w po instalacji. 

4. Skonfiguruj
Uzyj aplikacji do konfiguracji w miejscu instalacji.

Opcjonalnie skorzystaj z portalu w celu wstępnego

przygotowania si� do instalacji.

5. Zarzctdzaj
Utw6rz konta dostępu, aby umozliwi6 uzytkownikom
budynku sterowanie oswietleniem.



5VDC/1A 

RJ45 port 

Potqcz mostek Interact Pro do lnternetu

EJ 
�::�:malna dlugosc kabla Ethernet wynosi 100 m.



Czasami wymagane jest wsparcie IT. Ma to miejsce 

szczeg6Inie wtedy, gdy zapora sieciowa uniemozliwia 

potqczenie mostka Interact Pro lub kiedy stosowane jest 

filtrowanie MAC. W przypadku zapory sieciowej upewnij si�, 

ze biata lista zawiera nast�pujqce potqczenia: 

• sme.interact-lighting.com

dla port6w 80 i 443

• mqtt.sme.interact-lighting.com

dla portu 443
• port UDP 123 otwarty do synchronizacji

Network Time Protocol (NTP)

Po włączeniu mostka Interact Pro i podłączeniu go do 
internetu, trzy wskaźniki LED powinny swiecić si� na 
stałe.







There 1s nothing to control 

Start by assigning your 
gateway 

Continue by discovering the 
lights 

Afterwards assign the 
lights to groups and zones 
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There ts nothing to control 

G Start by assigning your gateway 
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(D Afterwards assign the lights to groups and 

zones 

Poczqtkowe ustawienia 

Po wybraniu I utworzeniu projektu w aplikacji 

post�puj zgodnie ze wskaz6wkami: 

1. Przypisz bram� (mostek Interact Pro).

2. Znajdz oprawy oswietleniowe.

3. Przypisz oswietlenie do grup i opcjonalnie 

do stref (w grupie).

Dokoncz projekt 

1. Dedaj czujniki i przetqczniki.

2. Stw6rz sceny i harmonogramy.



(l)4 Skonfiguruj projekt stosujqc aplikacj� 
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Isl Uwaga 

• Jesli przypisanie bramy (mostka Interact Pro) nie 

powiedzie si�,

wpisz r�cznie adres MAC urzqdzenia.

Zresetuj bram�. jesli obie metody nie powiodty si�.

• Jesli znalezienie oswietlenia nie powiedzie si�

dla zadnego oswietlenia, wytqcz zasilanie i odczekaj 

10 sekund przed jego ponownym wtqczeniem.

Powt6rz proces znajdowania.
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