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1.  APP-registratie  en  inloggen

ÿ  Download  voor  Android-systemen  de  “Gen-mate”-app  van  Google  Play  en  installeer  deze  

volgens  de  instructies.

1.1  Download  de  Gen-mate  APP  en  installeer.

zoals  geïnstrueerd.

1.2  Klik  op  "Gratis  registreren"  om  de  gebruikersregistratie  te  voltooien  volgens  de  relevante

vraagt.

ÿ  Voor  iOS-systeem,  download  "Gen-mate"  APP  van  App  Store  en  installeer
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1.3  Log  in  met  de  geregistreerde  gebruikersnaam  en  wachtwoord.

Wanneer  u  deze  APP  installeert,  kiest  u  "VERTROUW  op  deze  APP"  wanneer  u  hierom  wordt  

gevraagd.

NOTITIE

3



2.  Voeg  de  generator  toe  aan  de  APP

"SE2000i  01000108".  De  01000108  is  het  serienummer  van  Gen-mate.

het  modelnummer  van  de  generator.  Het  enige  wifi-signaal  van  de  SE2000i  is  bijvoorbeeld:

2.1  Open  het  WLAN  op  de  telefoon  om  Wi-Fi  verzonden  vanaf  generator  te  kiezen

NOTITIE

Deze  app  kan  alleen  worden  aangesloten  op  generatoren  waarin  Gen-mate  (monitor)  

is  geïnstalleerd.

monitoren  en  verbinden.  De  Wi-Fi-signalen  worden  genoemd  met  het  begin  van
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2.2  Klik  op  het  gen-mate-pictogram  op  het  telefoonscherm  om  de  gen-mate  in  te  voeren

APP.  Klik  op  het  item  "Beheer"  onderaan  het  APP-scherm  en  vervolgens:

ga  naar  de  pagina  "Beheer".
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2.3  Klik  op  "Apparaat  toevoegen",  kies  het  wifi-signaal  dat  overeenkomt  met  uw

generatormodel  op  de  pagina  "Apparaten  gedetecteerd",  klik  op  "Snel  toevoegen"  op

de  rechterkant  van  het  signaal.
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2.4  Voordat  u  op  "OK"  klikt  op  de  pagina  "Nieuwe  apparaten",  moet  u:

om  ervoor  te  zorgen  dat  de  mobiele  telefoon  verbinding  kan  maken  met  het  mobiele  netwerk,  en  dan

NOTITIE

schakel  eerst  het  WLAN  uit,  maar  houd  de  pagina  aan.  Open  vervolgens  het  mobiele  netwerk,

klik  op  "OK"  in  het  scherm  "Nieuwe  apparaten".  U  kunt  de  tip  "toevoegen  succes"  zien,  de

Zodra  de  generator  in  beheer  is  toegevoegd,  wordt  deze  erin  bewaard,  tenzij  u  deze  zelf  verwijdert.

generator  is  toegevoegd  aan  de  APP.
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3.1  Schakel  de  WLAN  op  de  telefoon  in  en  verbind  de  Wi-Fi  van  de  generator

nog  een  keer.

3.  APP-generator  voor  aansluiten  en  bewaken.
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3.2  Klik  op  "monitor"  op  het  item  "Management",  u  kunt  de  monitoring  in

Spanning,  Frequentie,  Resterende  brandstof,  Looptijd,  Totale  looptijd,  Brandstof

de  "monitoring"  pagina.  U  kunt  de  volgende  items  controleren:  Vermogen,  Stroom,

verbruik,  totaal  brandstofverbruik,  totaal  vermogen.
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brandstof"  zal  knipperen  om  u  eraan  te  herinneren  dat  u  moet  tanken.

NOTITIE

ÿ  Als  u  de  exacte  controle  op  "resterende  brandstof"  wilt  doen,  moet  u  klikken  op  "Klik  om  te  

berekenen  na  het  vullen  van  de  brandstoftank"  op  voorwaarde  dat  u  de  brandstoftank  

volledig  vult.  Anders  kan  het  niet

ÿ  Wanneer  de  hoeveelheid  resterende  brandstof  te  klein  is,  wordt  de  "resterende"

ÿ  De  omgeving  kan  de  maximale  bewakingsafstand  tussen  generator  en  APP  in  smartphone  

beïnvloeden.  Als  het  in  de  open  zone  wordt  geplaatst,  kan  de  maximale  bewakingsafstand  

100  meter  overschrijden.

controleer  de  juiste  gegevens.
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wordt  met  succes  gedownload.

4.1  Nadat  u  de  generator  hebt  gecontroleerd,  worden  de  nominale  parameters  van  de  generator

het  mobiele  netwerk.  Wanneer  u  de  APP  opnieuw  opent,  wordt  de  generatorafbeelding

wordt  naar  de  APP  geleid.  Vervolgens  kunt  u  het  WLAN  uitschakelen  en  inschakelen

4.  Leid  de  afbeelding  naar  de  APP
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onderaan  de  "Home"-pagina.

ÿ  Tijdens  het  hele  gebruiksproces,  alleen  wanneer  u  het  voor  de  eerste  keer  gebruikt,  

moet  u  het  mobiele  netwerk  kort  gebruiken  (wanneer  u

NOTITIE

ÿ  Het  generatorbeeld  en  de  nominale  parameters  worden  door  de  APP  opgeslagen  

nadat  u  ze  voor  de  eerste  keer  hebt  begeleid.  U  hoeft  het  niet  opnieuw  te  doen,  

tenzij  u  deze  generator  verwijdert.

4.2  Wanneer  u  verbinding  maakt  met  de  generator  en  de  bewaking  uitvoert,

ÿ  Zorg  ervoor  dat  de  telefoon  is  verbonden  met  de  wifi  van  de  generator

generatorafbeelding  en  het  Gen-mate  serienummer  worden  getoond  op  de

terwijl  u  de  generator  bewaakt.
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5.  Problemen  oplossen  door  de  APP

Als  u  problemen  heeft  met  de  generator,  kunt  u  op  "probleemoplossing"  klikken  

en  problemen  oplossen  met  de  stapsgewijze  handleiding.

het  apparaat  en  begeleid  de  afbeelding  in  de  APP).  Daarna  heeft  u  geen  

mobiel  netwerk  meer  nodig;  je  kunt  het  gratis  gebruiken  omdat  APP  is  

verbonden  met  de  generator  door  de  Wi-Fi  van  de  monitor  zelf.
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Om  ervoor  te  zorgen  dat  uw  smartphone  is  verbonden  met  de  Wi-Fi  van  de  generator,  kunt  

u  de  generator  starten  door  op  het  pictogram  "Start"  in  het  item  "Beheer"  te  klikken.

Het  pictogram  "Onderhoud"  knippert  om  de  gebruiker  eraan  te  herinneren  de  generator  

volgens  het  onderhoudsschema  te  onderhouden.

6.  Onderhoud  Herinnering:

7.  Start  de  generator  via  de  APP  (optioneel)
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generator  en  APP  in  smartphone.  Als  het  in  de  open  zone  wordt  

geplaatst,  kan  de  maximale  bewakingsafstand  100  meter  overschrijden.

NOTITIE

ÿ  Zet  de  brandstofkraan  en  de  motorschakelaar  AAN  voordat  u  begint.  

ÿ  Gebruik  indien  nodig  Engine  Choke  bij  het  starten  van  een  koude

ÿ  De  omgeving  kan  de  maximale  regelafstand  tussen

motor.
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voor  het  afsluiten.

Om  er  zeker  van  te  zijn  dat  uw  smartphone  is  verbonden  met  de  Wi-Fi  van  de  

generator,  kunt  u  de  generator  uitschakelen  door  op  het  pictogram  "afsluiten"  in  

het  item  "Beheer"  te  klikken.

ÿ  Schakel  alle  elektrische  belastingen  die  op  de  generator  zijn  aangesloten  UIT

ÿ  De  omgeving  kan  de  maximale  regelafstand  tussen

generator  en  APP  in  smartphone.  Als  het  in  de  open  zone  wordt  
geplaatst,  kan  de  maximale  controleafstand  100  meter  overschrijden.

NOTITIE

8.  Schakel  de  generator  uit  via  de  APP




