INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY PROBLEMACH Z LOGOWANIEM DO
APLIKACJI ANDROID
( dotyczy tylko wybranych urządzeń )
W przypadku niektórych urządzeń działających na systemie Android mogą wystąpić problemy z
zalogowaniem się do kontrolera exta life. Zależy to bezpośrednio od jądra systemu i w związku z tym może
dotyczyć różnych modeli telefonów / tabletów i różnych wersji systemu Android.
1. Przed uruchomieniem aplikacji Exta Life należy połączyć się z właściwym routerem Wi-Fi
2. Jeżeli po uruchomieniu aplikacji w ekranie logowania po kilku sekundach wyświetli się komunikat
„Automatyczne wyszukiwanie kontrolera nie powiodło się” może to wskazywać na problem z
nawiązaniem połączenia pomiędzy aplikacją a kontrolerem.

3. Pomimo tego w ekranie logowania należy wpisać nazwę domyślnego użytkownika oraz domyślne
hasło: root / root i spróbować nawiązać połączenie z kontrolerem
4. Jeżeli połączenie nie zostanie zrealizowane to aplikacja zasygnalizuje błąd.

Istnieje tymczasowe rozwiązanie, tego problemu, które umożliwia połączenie z kontrolerem. Przykład
pokazuje metodologię postępowania w oparciu o router TP-LINK TL-MR3020.
1. Należy zalogować się do routera Wi-Fi. W tym celu w instrukcji obsługi routera lub na tabliczce
znamionowej należy odszukać dane logowania

2.

Adres IP należy wpisać w wyszukiwarce

3. W opcjach routera należy odszukać opcje związane z DHCP

4. Należy sprawdzić jaki adres został przypisany kontrolerowi przez DHCP. W tym celu należy
odszukać w routerze ‘Listę klientów DHCP’ Adres MAC kontrolera jest umieszczony na naklejce
znajdującej się od spodu obudowy. Przykładowy MAC Adres to: 00-80-E1-FC-00-02. Na liście
kontroler jest widoczny po domyślnej nazwie „efc01”

5. Należy ponownie uruchomić aplikację i odczytany adres IP wpisać w zakładce zaawansowane
(pole IP ). Jako port należy wpisać 20400. Wpisany adres jest pamiętany w aplikacji.

6. Po naciśnięciu przycisku „Zaloguj” powinno nastąpić poprawne zalogowanie do aplikacji
Standardowo adres IP przypisywany kontrolerowi przez DHCP może się zmieniać. Chcąc tego uniknąć w
opcjach routera należy na stałe przypisać adres IP do konkretnego adresu MAC ( w tym przypadku do
adresu MAC kontrolera ). Operacja ta najczęściej nazywana jest ‘Rezerwacją adresów’.
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ma być przypisany do
kontrolera przez DHCP

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać w routerze i dokonać jego restartu.

