
ECZANE KABLOSUZ
CİHAZ KURULUMU

TERMOMETRENİN

AKILLI, GÜVENİLİR VE KONTROLLÜ

EVRİMİ
CLOGGER ECZANE

Clogger kutu açılışı Sıcaklık ve Nem 
sensörlerinin 
bağlantısı

Clogger kutu içeriği

Adaptörün Clogger 
cihazına bağlanması

Clogger 
sıcaklık ve 
nem takip 

cihazı

Güç adaptörünüzün uç tarafındaki küçük düğmeye basarak 
Clogger cihazınızın altındaki girişe takın. 

Sıcaklık ve 
nem 

sensörleri

Sabitleme 
ekipmanları

Güç adaptörü

A B C

Mavi uçlu sensörünüzü kutu içerisinden çıkan kendinden 
yapışkanlı kablo sabitleme aparatı ile resimde görüldüğü gibi 
birleştiriniz.

Ürününüzü teslim aldığınızda  
yandaki şekilde görünmesi 
gerekir. Clogger cihazınızın 
kutusunu kargo görevlisinin 
yanında açın ve sağlam 
olduğuna emin olduktan sonra 
teslim tutanağını imzalayın. 
Ürününüz kargo esnasında 
zarar görmüşse hasar tutanağı 
tutturun.

A B C

Montaj

Kendinden yapışkanlı bandı açın ve buzdolabının sağ üst orta 
kısmına gelecek şekilde mavi uçlu sensörü sabitleyin.

Adaptörünüzü prize 
takarak fiziksel kurulumu 
tamamlayın.

A B C

Elektrik bağlantısı

/company/cloggers /sicaklikvenem
/CloggerSicaklikNemTakip /isinemolcer

www.sicaklikolcer.com
bilgi@sicaklikolcer.com

https://www.linkedin.com/company/cloggers
https://www.instagram.com/sicaklikvenem/
https://tr-tr.facebook.com/CloggerSicaklikNemTakip
https://tr-tr.facebook.com/CloggerSicaklikNemTakip
https://www.sicaklikolcer.com
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Clogger Sıcaklık ve Nem Takip 
cihazınızın adaptör bağlantısını 
kontrol edin.7

Clogger üzerinde bulunan 
mavi butona      7 saniye 
süreyle basılı tutun.

7 saniye sonunda parmağınızı 
butondan çektiğinizde 
ekranda           yazısını 
göreceksiniz.
Eğer ekranda           yazısı 
görünmüyorsa bu işlemi 
tekrarlayın.

9

10Bilgisayar veya cep 
telefonunuzdan Wi-Fi 
ağlarına girin.

Cihazınız ağ listesinde 
Clogger-AGE@ ile 
başlayan ağı seçin 
ardından Bağlan 
butonuna tıklayın.

Sizden istenilen şifreyi 
Age-1234 olarak girin.

Clogger-AGE@

Otomatik olarak bağlan

Güvenli

Bağlan

Clogger-AGE@

Ağ güvenlik anahtarını girin

Güvenli

İleri İptal

Age-1234

Web tarayıcınızın
adres satırına 
http://10.10.10.1/setup 
yazarak enter tuşuna 
basınız.

Karşınıza çıkan sayfada SSID yazan bölüme 
modeminizin ağ adını, Password yazan bölüme 
Wireless şifrenizi yazın ve SUBMIT butonuna 
tıklayın. Böylece ayarlarınız kaydedilmiş olacaktır.

http://10.10.10.1/setup

http://10.10.10.1/setup

Clogger Wi-Fi Setup Page

Enter SSID and Password of the network to be connected.

Configure TCP/IP settings.

Enter-SSID-Here

Enter-Password-Here

TCP/IP Settings will automaticly done!

Manual
Automatic

Modeminizin internet bağlantı adını yazınız.SSID

Password

Submit

Modeminizin internet bağlantı şifresini yazınız.

DİKKAT!
İnternet bağlantı adınızda ve 

şifrenizde Türkçe karakter 
varsa lütfen değiştiriniz.

(Ş,ş,Ç,ç,Ö,ö,Ü,ü,İ,boşluk gibi)
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Clogger ekranında, sağ üst 
köşede Wi-Fi ve Network 
simgelerinin            aralıklarla 
yanıp sönmesi gerekmektedir. 
Sembolleri göremiyorsanız 
cihazınızın adaptör 
bağlantısını kontrol ediniz.

8

Clogger cihazınızın adaptörünü çıkarıp 
yeniden takın. Cihazınızın sağ üst köşesinde
Wi-Fi ve Network simgeleri
sabit bir şekilde görünecektir.
Cihazınız artık kullanıma hazırdır.

Eğer simgeler sabit olarak görünmüyorsa 
girdiğiniz bilgiler hatalıdır. 1. adımdan 
başlayarak işlemleri sırasıyla tekrar 
etmeniz gerekmektedir. 
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