
 

Navodila za vzpostavitev sistema 

Brink Home Portal 

 



 
           REMTY-R d.o.o., Cesta II. grupe odredov 54, 1261 Ljubljana – Dobrunje Telefon: +386 (0)41 329 663 E-mail: servis@remty.si, www.remty.si 

 

PRVI DEL: PRIKLOP BRINK HOME MODULA  

 

Brink Home iModule (za Brink Air 70) 
 
Ugasnite napravo (prekinitev napajanja) in vstavite ter 
priklopite Home iModule v napravo. 

Brink Home eModule (za ostale prezračevalne naprave) 
 
V ohišje Brink Home eModula priključite kable kot prikazuje 
slika (LAN kabel uporabite le v primeru fizične povezave na 
usmerjevalnik-router, če želite uporabiti Wi-Fi omrežje tega 
kabla ne priključujte!) 
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DRUGI DEL: VZPOSTAVITEV POVEZAVE V LOKALNEM OMREŽJU 

 

Vzpostavitev povezave z omrežnim kablom (LAN) 
 

Vzpostavitev povezave preko Wi-Fi omrežja (WLAN) 

1. Napajanje mora biti izklopljeno. V primeru naprave Air 
70 izklopite celotno napravo oz. izključite USB 
napajanje v primeru drugih prezračevalnih naprav. 

 
2. Brink Home modul povežite z omrežnim kablom 

(priložen) na usmerjevalnik (router). 
 
 

3. Brink Home modul povežite s prezračevalno napravo 
s priloženim kablom (eBus) 

 
4. Ponovno vključite napajanje naprave. 

 
 

5. Po približno 5 minutah bo rumena LED lučka stalno 
svetila, kar pomeni da se lahko vzpostavi lokalna 
povezava z Brink Home aplikacijo preko pametnega 
telefona. 

 
6. Nadaljujte s tretjim delom navodil.    

1. Opozorilo: Ne povezujte omrežnega kabla z Brink 
Home modulom. 

 
2. Brink Home modul povežite s prezračevalno napravo 

s priloženim kablom (eBus) 
 

3. Vključite napajanje Brink Home modula 
 
4. Sprožite WPS funkcijo vašega Wi-Fi usmerjevalnika 

(navadno s pritiskom na tipko WPS na 
usmerjevalniku) 

 
5. Nato (v času 30 sek) pritisnite in držite tipko na Brink 

Home modulu od 3 do 5 sek (spustite, ko zasvetita 
zelena in rumena LED lučka) 

 
6. Rdeča LED lučka na Home modulu bo začela hitro 

utripati. Ko bo stalno svetila sta usmerjevalnik in 
Brink Home povezana. 

 
7. Po približno 5 minutah bo rumena LED lučka stalno 

svetila, kar pomeni da se lahko vzpostavi lokalna 
povezava z Brink Home aplikacijo preko pametnega 
telefona. 

 
8. Nadaljujte s tretjim delom navodil.    

 
OPOMBA: Če zgornji postopek ne bo uspel, resetirajte Brink 
Home modul in postopek ponovite (reset izvedete s 
pritiskom na tipko Home modula za več kot 10 sek in nato 
izključite ter ponovno priključite napajanje Home modulu). 
POZOR! Funkcija resetiranja bo ponastavila vse nastavitve, 
vključno z geslom za lokalni dostop, ki je tovarniško »1111«.  
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TRETJI DEL: OMOGOČITE INTERNETNO POVEZAVO 

 

1. Naložite si aplikacijo Brink Home na svoj pametni telefon. 
 

2. Zaženite aplikacijo Brink Home na vašem pametnem 
telefonu (prijavljeni morate biti v isto omrežje kot 
Brink Home modul). Izberite zavihek »LOCAL« in 
pritisnite na povezavo. 

3. Odpre se vam nadzorno okno Brink Home modula. V 
zgornjem levem delu izberite »Network«. 
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4. Vpišite se z uporabniškim imenom »admin« in geslom 
»1111«.  

5. V naslednjem oknu v polje »Password Home Module« 
vnesite svoje geslo in po izbiri spremenite tovarniško 
geslo 1111, uporabniško ime admin ostane 
nespremenjeno. To geslo je le za lokalni dostop do 
modula in dodajanje le-tega na Brink Home portal. 
Nadalje obkljukajte kvadratek poleg katerega piše 
»Enable internet connection to the Brink portal 
server« in potrdite spremembe s pritiskom na »Save 
settings«. 
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6. Izklopite napajanje Brink Home modula in ga zopet vklopite (pri napravi Air 70 izklopite napajanje celotni napravi, 

pri ostalih prezračevalnih napravah pa izklopite le USB napajanje Brink Home modula).  
 

7. Sprva bo rumena LED lučka utripala okoli 5minut. Ko bo rumena LED lučka svetila stalno, bo kmalu za tem začela 
utripati zelena LED lučka. Po nekaj trenutkih bo zelena LED lučka svetila stalno, kar pomeni, da je vzpostavljena 
povezava z Brink Home portalom. Neprekinjeno svetenje rdeče LED lučke pomeni povezavo preko Wi-Fi (ne sveti v 
primeru LAN povezave z omrežnim kablom). 

 

 

ČETRTI DEL: DODAJANJE HOME MODULA NA BRINK PORTAL 

 

1. Na spletni strani www.brink-home.com si ustvarite uporabniški račun. Priporočamo, da uporabite enako geslo, 
kot ste ga za lokalni dostop, da imate manj zmede in samo eno geslo ne glede na mesto dostopa. 
 

2. Po registraciji se vpišite s svojim e-mailom in geslom. 
 

3. Izberite »add system«. 
 

4. Vpišite serijsko številko Brink Home modula (nalepka na ohišju ali na tiskani ploščici) in geslo za lokalni 
dostop. 

 
5. Prezračevalna naprava se pojavi v sistemu. Na mobilni aplikaciji Brink Home, izberite levi zavihek »PORTAL« 

ter vpišite podatke. Sedaj lahko z napravo upravljate na daljavo. 
 


