
Oras App
Smart & connected

Lataa Oras App:



Miksi Oras App?
Koe täysin uusi tapa seurata ja muuttaa elektronisten hanojen asetuksia 
ja tuotetietoja.

TUNNISTA helposti Oras hanat Blue-
tooth® yhteydellä

NÄE tuotetideot ja nykyiset asetukset

PALAUTA tehdasasetukset

LUO räätälöidyt asetukset tarpeen 
mukaan 

SIIRRÄ tallennetut asetukset toiselle 
hanalle

RAPORTOI tuotetiedot ja asetukset 
suoraan sähköpostiisi

SEURAA tuotetietoja kuten pariston 
tilaa, kulutuslaskuria jne. 

SÄÄSTÄ AIKAA hanakohtaisten säätö-
jen tekemisessä.



Mitä sillä voi tehdä?
TASO 1 (Pääsy ilman salasanaa)
   • Testaa hanan toimintaa avaamalla ja
      sulkemalla
   • Aktivoi siivoustila
   • Lähetä raportti sähköpostiin
   • Lue tuote- ja laskuritietoja
             • Tuotetyyppi
             • Pariston tila
             • Kokonaiskulutus jne.
   • Lue joitain asetustietoja esim. Au-  
      tomaattihuuhtelusta riippuen, mikä
      tila on valittu: huuhteluaika, 
      huuhtelun kesto, viikkoaikataulu            

TASO 2: Säädä hanan asetuk-
sia (pääsy vain salasanalla)
   • Ota käyttöön esiasetut ja tallennetut  
      parametrit 
   • Luo ja talleta uusia esiasetuksia
   • Palauta tehdasasetukset
   • Nollaa laskurit
   • Nimeä tuotteen sijainti
   • Vaihda salasanaa (vahvistettava)
   • Säädä esiasetettuja arvoja: 
            • sensorin herkkyys
            • maksimi virtaama-aika
            • manuaalinen huuhteluaika
            • siivoustilan aika
            • jälkivirtaama-aika
            • älykkään jälkivirtaama-ajan tila 
     (on/off) 
            • avausetäisyys (lyhyt/optimoitu/ 
 pitkä), 
            • automaattihuuhteluväli, -aika ja  
 -tila (on/off/viikkoaikataulu)
            • virtaus kulutuslaskentaa varten



Miten saat sen käyttöösi?
1. Lataa maksuton Oras App iOS-versio App Storesta tai An-
droid-versio Google Play -kaupasta

 
2. Kytke päälle langaton Bluetooth®-yhteys älylaitteeseesi* 
(puhelin tai tabletti)
 
3. Avaa Oras App - kaikki Bluetooth®-yhteensopivat Oras 
hanat listautuvat automaattisesti näytölle 

4. Valitse haluamasi hana ja käy töihin!
 

BLUETOOTH® ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä 
tavaramerkkejä, joita Oras Group käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat 
omistajiensa omaisuutta.

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja iPod touch jovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Google Play™ ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

ORAS OY, Isometsäntie 2, PL 40, FI-26101 RAUMA, FINLAND

Puh. +358 (0)2 83 161, Fax +358 (0)2 831 6300 

apps.oras.com


