Blz.1 van 2

Verbinding maken met de Proximo

Download de Proximo WOTS app van de Google Play store. De IOS app is nog niet klaar, hiervoor
zullen later instructies worden verstrekt.
Wanneer de Proximo app gestart is, wordt een lijst getoond van de Proximos in de buurt.
Houd uw Proximo in de buurt van uw telefoon, binnen een paar seconden zal uw Proximo bovenaan
in de lijst staan.
Druk op het bovenste item in de lijst met Proximos, de app zal nu verbinding maken met uw Proximo.
Wanneer een verbinding actie is zullen er twee knoppen bovenaan het scherm zichtbaar worden,
namelijk ‘Test en ‘Verbreek verbinding’.
De kans is groot dat bij een gelukte verbinding de Proximo een paar keer alle LEDs wit laat oplichten.
U kunt nu kiezen wat de Proximo zal doen wanneer de telefoon in de buurt van de Proximo is.
Er kan gekozen worden uit LED, Buzzer en Alarm. De LED optie zal de leds rood doen knipperen.
De Buzzer optie zal de Proximo enkele malen laten piepen. De Alarm optie zal een signaal zetten op
de uitgang (kan niet gedemonstreerd worden).
Wanneer telefoon binnen het bereik van de Proximo komt zal de telefoon automatisch verbinding
maken en de ingestelde acties uitvoeren.
U kunt de ‘Test’ knop in de App gebruiken om de ingestelde acties direct uit te voeren.
Met de ‘Verbreek verbinding’ knop kan de gemaakte verbinding verbroken worden voor het geval u
met de verkeerde Proximo verbonden heeft.
Als u de Bluetooth© connectivity op uw telefoon uitschakelt zult u opnieuw verbinding moeten
maken met de Proximo.

Blz.2 van 2

Meest gestelde vragen
Ik zie geen Proximos in de App.
1. Controleer of Bluetooth connectivity is ingeschakeld op de telefoon.
2. Zorg dat Bluetooth geactiveerd is op de Proximo, door op de rechter knop (pijltje naar
rechts) te drukken net zolang totdat de LEDs groen knipperen, Bluetooth zal nu voor 60
seconden aan staan, adverteren en er is de mogelijkheid tot koppelen.
Wanneer de Proximo gekoppeld is aan een telefoon zal de Bluetooth communicatie altijd
geactiveerd zijn.
Ik kan verbinden met de Proximo, maar de Proximo voert geen acties uit.
De Proximo kan slechts gekoppeld worden aan één telefoon tegelijk.
De Proximo kan ontkoppeld worden door de linker knop in te drukken totdat de LEDs blauw
knipperen.
Wanneer dit niet helpt sluit dan de app helemaal af en start deze opnieuw.
Wees geduldig.
De App heeft soms wachttijden van 1-2 seconden.
Hoe kan ik een nieuwe firmware installeren?
De week na de WOTS beurs zal de broncode van de firmware openbaar worden gemaakt op
https://github.com/Proximo2018
Op deze site zullen ook firmware updates te downloaden zijn indien Ideetron wijzigingen doet aan de
software. Instructies voor het installeren van nieuwe firmware zullen hier t.z.t.. beschikbaar zijn.
U kunt bij de balie van Ideetron b.v. (Stand 10G025) een formulier invullen met uw gegevens. U
wordt dan op de hoogte gehouden van nieuwe releases en functies van de Proximo.

