
                         MOSTEK Wi-Fi R240

Mostek Wi-Fi R240 umo¿liwia nam sterowanie oœwietleniem LED za pomoc¹ aplikacji wyœwietlanej na telefonie, tablecie 
lub komputerze osobistym.  Ekran sterowania oœwieteleniem mo¿na uruchomiæ na dwa sposoby: 
1. Pobieraj¹c aplikacjê ze sklepu Google Play pod nazw¹ ElegantLED
2. Wykorzystaæ do tego celu dowolne urz¹dzenie z przegl¹dark¹ internetow¹
W ka¿dym z tych przypadków nale¿y po³¹czyæ siê z sieci¹ Elegant LED - XXXX (XXXX to ostatnie cztery cyfry numeru 
seryjnego) i wpisaæ has³o (has³em jest numer seryjny wydrukowany na naklejce na sterowniku). (UWAGA: jeœli chcemy 
korzystaæ z aplikacji na telefonie, transfer danych powinien byæ wy³¹czony, w przeciwnym razie telefon bêdzie próbowa³ 
po³¹czyæ siê z nieistniej¹c¹ stronê internetow¹)  

Metody uruchamiania panelu sterowania  w przegl¹darce 
internetowej.

Panel sterowania mo¿na uruchomiæ na ka¿dym urz¹dzeniu 
posiadaj¹cym przegl¹darkê internetow¹.
W tym celu mo¿emy skorzystaæ z dwóch trybów pracy: 
• Tylko sieæ Elegant
• Do³¹cz do mojej sieci WiFi
Tryb bezpoœredni (Tylko sieæ Elegant), jest to tryb domyœlny 
dostêpny przy pierwszym uruchomieniu Mostka Wi-Fi R240. 
Urz¹dzenie (nasz komputer, telefon, telewizor itp.) musi byæ 
pod³¹czone do sieci Elegant LED – XXXX. W przegl¹darce 
internetowej nale¿y wpisaæ adres , w oknie 
przegl¹darki pojawi siê panel sterowania oœwietleniem. Jednak¿e 
tryb ten uniemo¿liwia jednoczesne korzystanie z internetu dlatego 
zaleca siê skonfigurowanie urz¹dzenia aby ³¹czy³o siê z sieci¹ Wi-
Fi z dostêpem do internetu. W tym celu nale¿y wybraæ ustawienia 
sieciowe . Tryb pracy zmieniæ na „Do³¹cz do mojej 
sieci Wi-Fi” (1). Wybieramy nasz¹ sieæ, wpisujemy has³o i klikamy 
„zapisz zmiany”. Aplikacja zastosuje nowe ustawienia. Nale¿y 
upewniæ siê, ¿e nasze urz¹dzenie prze³¹czy³o siê na nasz¹ sieæ 
Wi-Fi. Nastêpnie w przegl¹darce internetowej nale¿y wpisaæ adres 
IP urz¹dzenia podany na dolnym pasku aplikacji Elegant Led ze 
sklepu Google, lub na stronie konfiguracyjnej w³asnego routera 
(Szukaj wykazu pod³¹czonych urz¹dzeñ zgodnie z instrukcj¹ 
producenta routera). Powy¿szy przypadek ma zastosowanie dla 
przegl¹darek internetowych dzia³aj¹cych na Android, Windows 
oraz Smart TV. W przypadku Mac OS oraz IOS w przegl¹darce 
internetowej nale¿y wpisaæ  gdzie XXXX to 
4 ostatnie cyfry numeru seryjnego urz¹dzenia.

http://elegant-led.com

http://elegantXXXX.local

(4)(rysunki obok)

Uruchamianie panelu sterowania za pomoc¹ aplikacji ze 
sklepu Google.

Nale¿y dokonaæ wyboru w jakim trybie aplikacja ma ³¹czyæ siê z 
sieci¹.
- Tryb bezpoœredni: (Elegant LED - XXXX), pozwala na szybkie 
po³¹czenie siê z aplikacj¹ za pomoc¹ jej w³asnej sieci, która nie 
oferuje dostêpu do internetu. Ka¿dorazowo gdy bêdziemy chcieli 
sterowaæ urz¹dzeniem za pomoc¹ aplikacji nale¿y po³¹czyæ siê z 
sieci¹ Elegant LED - XXXX. W celu zapewnienia wy¿szego 
komfortu korzystania z aplikacji zaleca siê skorzystanie z trybu 
sieci Wi-Fi.
-Tryb sieci Wi-Fi, pozwala na po³¹czenie siê z aplikacj¹ za pomoc¹ 
istniej¹cej sieci wi-fi na przyk³ad: domowej, firmowej itp. W tym 
celu nale¿y wybraæ “tryb sieci Wi-Fi”, nastêpnie wybraæ nasz¹ sieæ 
wi-fi i podaæ has³o i wybierz USTAW. Na naszym ekranie pojawi siê 
komunikat “ElegantLED prosi o pozwolenie na w³¹czyæ lub 
wy³¹czyæ  Wi-Fi”. Nale¿y wybraæ “zezwól raz”, b¹dŸ poczekaæ 10 
sekund, a¿ zniknie komunikat. Czekamy, a¿ za³aduje siê aplikacja. 
W nastêpnym kroku wy³¹czamy aplikacjê i ³¹czymy siê z nasz¹ 
wczeœniej wybran¹ sieci¹, na przyk³ad. Domow¹. Od teraz 
mo¿emy w pe³ni korzystaæ z aplikacji przy równoczesnym 
po³¹czeniu z nasz¹ sieci¹ Wi-Fi.
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Komunikat wyœwietlony w aplikacji na telefonie



Po³¹czenie bezpoœrednie

System/Urz¹dzenie Adres

 http://elegant-led.com

 http://elegant-led.com

 http://elegant-led.com

 http://elegant-led.com

 http://elegant-led.com

Adres

Wpisz adres urz¹dzenia. Adres podany jest na dolnym pasku aplikacji    
Elegant LED ze sklepu Google
http://elegantXXXX.local gdzie XXXX to 4 ostatnie cyfry numeru 
seryjnego urz¹dzenia

http://elegantXXXX.local gdzie XXXX to 4 ostatnie cyfry numeru 
seryjnego urz¹dzenia

Wpisz adres urz¹dzenia. Adres podany jest na dolnym pasku 
aplikacji Elegant LED ze sklepu Google
Wpisz adres urz¹dzenia. Adres podany jest na dolnym pasku 
aplikacji Elegant LED ze sklepu Google

 Android

 Mac OS

 IOS (iPhone)

 PC Windows

 Smart TV

System/Urz¹dzenie

 Android

 Mac OS

 IOS (iPhone)

 PC Windows

 Smart TV

Po³¹czenie z moj¹ sieci¹ Wi-Fi

Metody uruchamiania aplikacji w przegl¹darce internetowej
Aplikacjê mo¿na uruchomiæ na ka¿dym urz¹dzeniu posiadaj¹cym przegl¹darkê internetow¹ (Smartphone, PC, Smart TV itp.). 
Aby to zrobiæ nale¿y wpisaæ na pasku przegl¹darki adres z tabelki poni¿ej.
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Parowanie (kodowanie) sterowników LED.
Wszystkie sterowniki musz¹ byæ ze sob¹ powi¹zane (zakodowane). Sterowniki to ma³e czarne pude³ka, pochowane 

przez instalatora przy oœwietleniu LED. Aby oœwietleniem da³o siê sterowaæ nale¿y wykonaæ kodowanie sterowników (opis 
poni¿ej)

Do ka¿dego sterownika trzeba przypisaæ Mostek WiFi-R240  wraz z konkretn¹ stref¹. Mo¿na mieæ dowolnie du¿o sterowników z 
t¹ sam¹ stref¹. Aby to zrobiæ nale¿y:
1. Wy³¹czyæ zasilanie sterownika 
2. W aplikacji przy nazwie strefy nacisn¹æ przycisk edytuj strefê (10.).
3. Pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
4. W³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ na ekranie przycisk ROZPOCZNIJ PAROWANIE 
STEROWNIKA..
5. Diody LED pod³¹czone do sterownika powinny zamigaæ - potwierdza to kodowanie

Uwaga - jeœli sterowniki nie by³y nowe to mog¹ byæ w nich zakodowane jakieœ inne urz¹dzenia. Dla pewnoœci warto wtedy 
usun¹æ z pamiêci sterownika wszystkie urz¹dzenia przed docelowym kodowaniem. Aby to zrobiæ nale¿y:
1. Wy³¹czyæ zasilanie sterownika
2. W aplikacji, na ekranie g³. nacisn¹æ przycisk "USTAWIENIA"(ko³o zêbate) i w zak³adce ''PAROWANIE'' nacisn¹æ przycisk 
"USUÑ STEROWNIK"
3. Pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
4. W³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ na ekranie aplikacji przycisk "Rozpocznij"
5. Diody LED pod³¹czone do sterownika powinny zamigaæ - potwierdza to kasowanie



Rys.1

Rys.2 Rys.3
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Menu g³ówne
Z poziomu menu g³ównego (rys.1, rys.2) mo¿emy w³¹czyæ/wy³¹czyæ ca³e oœwietlenie (suwak obok logo ¿arówki)(2),  

sterowaæ strefami oœwietlenia (3), ustawieniami sieciowymi(4), programami czasowymi(5), zapamiêtanymi programami 
(pamiêæ)(6) oraz ustawieniami zaawansowanymi (ikona z ko³em zêbatym)(7).

Strefy
Stref¹ jest umowna czêœæ oœwietlenia, okreœlona podczas instalacji systemu. Mog¹ byæ np. 3 strefy: wejœcie, parkiet, 

bar. Aby wejœæ w menu stref nale¿y nacisn¹æ strza³kê w górnej czêœci menu. Na ekranie stref mo¿emy(3) (poprzez naciœniêcie w 
nazwê strefy) wybraæ jedn¹ lub wiêcej stref oœwietlenia, które chcemy kontrolowaæ. Zaznaczenie wiêcej ni¿ jednej strefy 
spowoduje, ¿e wszystkie zaznaczone strefy uzyskaj¹ ustawienia ze strefy o najni¿szym z wybranych numerów. Parafka(8) przy 
przycisku Strefy pozwala nam kontrolowaæ wszystkie strefy jednoczeœnie. Przycisk ten powoduje zaznaczenie wszystkich stref 
b¹dŸ usuniêcie ca³ego zaznaczenia. Obs³uga wszystkich stref nie kasuje ustawieñ jakie wczeœniej by³y w strefach. Oznacza to, 
¿e gdy powrócimy z powrotem do obs³ugi pojedynczych stref to przyjm¹ one ustawienie, jakie mia³y wczeœniej - przed 
rozpoczêciem pracy ze wszystkimi strefami jednoczeœnie.
Wybór wszystkiego jest jakby dodatkow¹ niezale¿n¹ stref¹ obejmuj¹c¹ ca³oœæ oœwietlenia.

Przy ka¿dej ze stref mamy suwak(9) odpowiedzialny za w³¹czanie/wy³¹czanie oœwietlenia w ka¿dej strefie, przycisk 
edycji stref(10)(ikona z o³ówkiem) oraz przycisk pozwalaj¹cy na edycjê wielu stref jednoczeœnie (11)(ikona parafki).

Suwakiem w³¹czamy lub wy³¹czamy oœwietlenie w danej strefie mimo ¿e strefa wci¹¿ pozostaje aktywna.

Po wciœniêciu przycisku EDYTUJ STREFÊ pojawi nam siê menu w którym mo¿emy nadaæ strefie nazwê oraz sparowaæ 
j¹ ze sterownikiem.

Po wciœniêciu ikony przedstawiaj¹cej parafkê przy którejœ ze stref, spowoduje w³¹czenie tej strefy (bez wy³¹czania 
wczeœniej aktywnych stref).
Gdy w³¹czymy któr¹œ ze stref pojawi nam siê okno zarz¹dzania t¹ stref¹. Znajduj¹ siê tam trzy zak³adki: KOLOR(12), BIA£Y(13) 
i MULTIKOLOR(14). W wersji na komputer okno to znajdujê siê bezpoœrednio obok listy ze strefami a w wersji na telefon 
prze³¹czamy miêdzy list¹ stref a oknem konfiguracji za pomoc¹ strza³ek z opisem POWRÓT DO KONFIGURACJI STREF.

Rys 4 Rys 5
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Kolor (rys.4)
Tworzony efekt sk³ada siê z jednej barwy.
W³¹cznikiem strefowym(15) mo¿emy gasiæ i zapalaæ oœwietlenie w danej strefie.

Ko³em kolorów(19) wybieramy w jakim kolorze maj¹ byæ tworzone efekty œwietlne. Niektóre efekty (np. têcza) nie reaguj¹ na 
ko³o kolorów.

Suwakiem jasnoœci(16) reguluje siê jasnoœæ.
Suwakiem nasycenia(17) reguluje siê nasycenie koloru.

Przyciskiem efekty(18) w³¹czamy dodatkowe efekty w sterowniku. Po wciœniêciu tego przycisku otworzy nam siê lista z 
dostêpnymi efektami. Niektóre efekty s¹ statyczne, inne animowane. Szybkoœæ animacji mo¿emy zmieniæ suwakiem z 
obrazkami „¿ó³wia” i „zaj¹ca” który poka¿e siê nam gdy wybierzemy animowany efekt. Jeœli zaznaczymy wiêcej ni¿ jeden efekt, 
pojawi siê suwak którym mo¿emy ustawiæ czas po jakim nast¹pi zmiana jednego efektu na inny. Efekty reaguj¹ce na dŸwiêk 
posiadaj¹ ikonê nuty przy nazwie. 

Bia³e (rys.5)
Tworzony efekt sk³ada siê tylko z barwy bia³ej.

Klikniêcie w ¿arówkê(20) pozwala gasiæ i zapalaæ oœwietlenie w danej strefie.

Suwakiem jasnoœci (21) reguluje siê jasnoœæ.
Suwakiem temperatury(22) zmieniamy temperaturê barwy bia³ej.

Efekty(23)
 Przyciskiem efekty(18) w³¹czamy dodatkowe efekty zakodowane na sterowniku. Po wciœniêciu tego przycisku otworzy nam siê 
lista z dostêpnymi efektami. Niektóre efekty s¹ statyczne, inne animowane. Szybkoœæ animacji mo¿emy zmieniæ suwakiem z 
obrazkami „¿ó³wia” i „zaj¹ca” który poka¿e siê nam gdy wybierzemy animowany efekt. Jeœli zaznaczymy wiêcej ni¿ jeden efekt, 
pojawi siê suwak którym mo¿emy ustawiæ czas po jakim nast¹pi zmiana jednego efektu na inny. Efekty reaguj¹ce na dŸwiêk 
posiadaj¹ ikonê „nuty” przy nazwie.

Multikolor (rys.6)
Tworzone efekty sk³adaj¹ siê z dwóch lub wiêcej kolorów.
Przycisk wy³¹czania(24) oœwietlenia w danej strefie.
Kolorowymi "flagami”(25) wybieramy zestaw kolorów, jeœli chcemy by efekty by³y wielokolorowe "Flagi" dwukolorowe powoduj¹, 
¿e tworzony efekt bêdzie sk³ada³ siê z dwóch barw. "Flaga" têczowa powoduje tworzenie efektów sk³adaj¹cych siê ze 
wszystkich kolorów jednoczeœnie. 
Automatyczna zmiana koloru(26) ma dzia³anie specjalne - powoduje samoczynn¹ zmianê kolorów co 15 sekund
Suwakiem zmiany jasnoœci(27) zmieniamy jasnoœæ
Suwakiem zmiany nasycenia(28) zmieniamy nasycenie koloru
Efekty(29) Przyciskiem Efekty(29) w³¹czamy dodatkowe efekty w sterowniku. Po wciœniêciu tego przycisku otworzy nam siê lista 
z dostêpnymi efektami. Niektóre efekty s¹ statyczne, inne animowane. Szybkoœæ animacji mo¿emy zmieniæ suwakiem z 
obrazkami „¿ó³wia” i „zaj¹ca” który poka¿e siê nam gdy wybierzemy animowany efekt. Jeœli zaznaczymy wiêcej ni¿ jeden efekt, 
pojawi siê suwak którym mo¿emy ustawiæ czas po jakim nast¹pi zmiana jednego efektu na inny. Efekty reaguj¹ce na dŸwiêk 
posiadaj¹ ikonê nuty przy nazwie. 
UWAGA - nie wszystkie efekty dzia³aj¹ w trybie multikolor.

Rys.6

Rys.7 Rys.8
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Programy czasowe (rys.7)
Aby przejœæ do programów czasowych, nale¿y klikn¹æ w ikonê zegara w menu g³ównym. Na ekranie programów czasowych 
znajduje siê lista 12 pozycji. Pozycje te odpowiadaj¹ zapamiêtanym wczeœniej ustawieniom (poprzez u¿ycie funkcji PAMIÊÆ). 
Dzia³a to na tej zasadzie, ¿e mo¿na ustawiæ jaka pamiêæ ma byæ wywo³ana o konkretnej godzinie. Na liœcie widoczny jest 
w³¹cznik aktywacji pamiêci(31), nazwa pamiêci(32) oraz godzina jej w³¹czenia(33). Aby ustawiæ godzinê przywo³ania danej 
pamiêci nale¿y nacisn¹æ ikonê zegara a nastêpnie wybraæ z listy ¿¹dan¹ godzinê. Urz¹dzenie bêdzie przywo³ywaæ 
automatycznie pamiêci wed³ug ustawionego harmonogramu. Na przyk³ad: ustawiamy pamiêæ nr 1 na godzinê 14:15 a pamiêæ 
nr 3 na godzinê 20:00. Spowoduje to, ¿e oœwietlenie bêdzie ustawione wed³ug pamiêci nr 1 od godziny 14:15 do 20:00. Z kolei, 
od godziny 20:00 do 14:15, oœwietlenie bêdzie ustawione wed³ug pamiêci nr 3.
UWAGA. Jeœli pamiêci maj¹ wpisane nazwy, to bêd¹ one widoczne zamiast ich numerów.

Pamiêæ (rys.8)
Aby wywo³aæ ekran pamiêci nale¿y dotkn¹æ ikonê kr¹¿ków/dyskietki na ekranie g³ównym.

Ekran pamiêæ umo¿liwia nam przygotowanie ulubionych aran¿acji oœwietlenia i wywo³ywanie ich póŸniej jednym dotkniêciem. 
Mo¿emy zapisaæ 12 wariantów oœwietlenia. Aby to zrobiæ najpierw nale¿y ustawiæ sobie wszystkie strefy tak jak siê chce (po 
prostu wszystkie œwiat³a ustawiæ w sposób taki w jakim chcemy, ¿eby by³o zapamiêtane). Nastêpnie nale¿y wywo³aæ ekran 
pamiêci oraz przytrzymaæ (naciskaæ w sposób ci¹g³y) wybrane pole(34). Po trzech sekundach powinien pojawiæ siê napis 
informuj¹cy o zapisaniu ustawieñ. Od tej chwili, w ka¿dym momencie mo¿emy przywo³aæ zapisane ustawienia œwiate³ przez 
krótkie naciœniêcie przycisku odpowiadaj¹cemu danej pamiêci.

Przycisk "EDYTUJ PAMIÊÆ"(35) umo¿liwia wprowadzanie nazw dla pamiêci. Nazwy bêd¹ wyœwietla³y siê zamiast numerów 
pamiêci. Aby nadaæ nazwê dowolnej pamiêci nale¿y dotkn¹æ ikony z o³ówkiem, wprowadziæ nazwê i zatwierdziæ poprzez 
naciœniêcie przycisku „ZAPISZ ZMIANY”.

Ustawienia (rys.9)
Aby wywo³aæ ekran USTAWIENIA nale¿y klikn¹æ przycisk z ikon¹ ko³a zêbatego. 
W zak³adce OGÓLNE znajdziemy numer seryjny sterownika(36) oraz adres MAC(37). Mo¿emy te¿ zmieniæ jêzyk(38) aplikacji.

W zak³adce PAROWANIE (rys.10)mo¿emy sparowaæ lub odkodowaæ wybrany sterownik do danej strefy. Nale¿y postêpowaæ 
zgodnie z instrukcjami wyœwietlonymi na ekranie.
W zak³adce ZAAWANSOWANE (rys.11 i rys.12) mo¿emy konfigurowaæ sterowniki pod³¹czone do naszej taœmy LED. Zmieniæ 
kolejnoœæ kolorów oraz w³¹czyæ/wy³¹czyæ mikrofon (jeœli sterownik posiada tak¹ mo¿liwoœæ).  Aby to zrobiæ postêpuj zgodnie z 
instrukcjami wyœwietlonymi na ekranie. Po wykonaniu tych czynnoœci nale¿y od³¹czyæ sterownik od zasilania i w³¹czyæ 
ponownie

Zak³adka AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (rys.13) zawiera informacje o oprogramowaniu sterownika oraz aplikacji. 
UWAGA: Aktualizacja aplikacji na telefonie NIE ma wp³ywu na oprogramowanie Mostka WiFi. Aktualizacja dzia³a tylko gdy 
mostek WiFi jest do³¹czony do sieci domowej z dostêpem do Internetu. 

Rys.9

Rys.10

Rys.11

Rys.12

Rys.13
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