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Interneto adresas: www.lemona.lt 
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EFERGY-ENGAGE-HUB 

Prijungimas: 

 Prijungti jutiklį prie maitinimo laido išeinančio iš elektros skaitiklio. Nerandant maitinimo laido arba esant apsauginiams skaitiklio skydeliui, 

rekomenduojama, kad jutiklio prijungimą atliktų profesionalus elektrikas. Esant trijų fazių elektros sistemai, reikia prijungti papildomus jutiklius. 

 Atkabinti jutiklio dangtelio laikiklį ir patalpinti maitinimo laidą į jutiklio dangtelį. Jutiklis yra tinkamas laidams iki 12mm skersmens. 

 Uždengti jutiklio dangtelį ir užfiksuoti jo laikiklį. Jutiklis yra tinkamas laidams iki 12mm skersmens, storesniems laidams reikia užsisakyti XL 

jutiklius. 

 Prijungti jutiklio laidą į bet kurį iš 3 lizdų siųstuvo apačioje. 

ENGAGE HUB pajungimas 

 Maitinimo šaltinį įjunkite į elektros lizdą. 

 ENGAGE HUB sujunkite su maršrutizatoriumi UTP kabeliu. 

 
 

 

 

 

Prisijungiams prie prie internetinės sistemos 

 Apsilankykite https://engage.efergy.com/ prisijunkite, ir sekite 3 žingsnių instrukciją. 

 Registracijai reikės įvesti ENGAGE-HUB MAC adresą, jį rasite užrašytą galinėje įrenginio dalyje.  

 
 

 

Sistemos sujungimas: 

 Įdėti 3 x AA baterijas į siųstuvą. 

 Paspausti ir palaikyti sujungimo mygtuką 2-3 sekundes. Siuntimo signalo simbolis pradės mirksėti 1 minutei. 

 Įsitikinkite, kad ENGAGE HUB yra siųstuvo veikimo nuotolyje (40-70m atviroje erdvėje). 

 Jeigu per minutę ekrane neatsiranda žalias būsenos indikatorius, pabandykite paspausti siųstuvo mygtuką dar kartą. 

 Pagal nutylėjimą, siuntimas vykdomas kas 6 sekundes. Siuntimo dažnio pakeitimui paspausti ir palaikyti priėmimo mygtuką ant siųstuvo. 

Siuntimas kas 6sekundes – mirksi raudona švieselė, siuntimas kas 12sekundžių – mirksi oranžinė švieselė, siuntimas kas 18 sekundžių – mirksi 

žalia švieselė. 

 Pabaigus konfigūraciją internetinėje sistemoje, galima parsisiųsti programėlę „efergy engage“ išmaniesiems įrenginiams iš Google play arba App 

store, ir duomenis stebėti savo išmaniuosiuose įrenginiuose. 

 

 

 

 Siųstuvo priėmimo mygtukas  

 

 

 

Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms 

įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose. 
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