Aba Opções: Nessa aba é possível fazer alterações no funcionamento do módulo bluetooth.
É possível alterar o nome do módulo, o nível de
automação do aplicativo, definindo conexão
manual ou automática do bluetooth, permite
também alterar a senha de acesso para instalador.
Aba Desconectar: Interrompe a conexão do
celular com o módulo bluetooth e volta ao
início do aplicativo.
Aba Sobre: Informações sobre o aplicativo, ex:
versão.
2. RESET DO MÓDULO BLUETOOTH
Ao pressionar o botão no módulo Bluetooth

por aproximadamente 5 segundos, o led começará a piscar rapidamente confirmando o reset
do módulo. A senha de acesso do instalador
volta para a senha padrão e todos os dispositivos são deletados da central, assim como o
histórico de acionamento.
OBS: Recomenda-se verificar a versão do
Android e do Bluetooth do seu smartphone
antes da aquisição do produto, pois o
aplicativo é compatível apenas com Android
versão igual ou superior à V4.4 e Bluetooth
versão igual ou superior à V4.0. Disponível a
partir da versão 8 do iOS.
OBS: O Blue permite até 5 (cinco) dispositivos
celulares associados a um único módulo.
OBS: Para mais informações acesse o site
www.ppa.com.br.
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comandos efetuados via TX, além do status do
automatizador após o comando (aberto, fechado, abrindo, fechando, semi-aberto).

Blue

1. APLICATIVO CLIENTE: PPA BLUE
Para entrar no aplicativo cliente:
a) Nas centrais Triflex IND Connect, Triflex
Connect e Facility Connect, o módulo deve ser
conectado no conector SCI ou PROG da central.
Para demais centrais o módulo bluetooth pode
ser utilizado como receptor externo, usando
o mesmo conector (RX). Para utilizá-lo como
outros dispositivos, (ex: botoeira de abertura)
deverá utilizar uma alimentação externa de até
15V.
b) abra o aplicativo PPA Blue em seu celular
c) pressione uma vez o botão no módulo
bluetooth
OBS: recomenda-se alterar a senha de acesso
do instalador assim que cadastrar um usuário.
d) seu aparelho já está pronto para utilização.
OBS: O cliente deverá efetuar este procedi-

mento somente uma vez para cada aparelho,
após a realização deste, sempre que for aberto
o aplicativo o mesmo já estará apto para uso
sem a necessidade de utilizar senhas. O aplicativo limitará a ação do usuário, permitindo-o
apenas efetuar comandos.
DESCRIÇÃO DO APLICATIVO:
Aba Comandos: Exibe um controle para enviar comandos de acionamento para a central,
informando o status do automatizador. Nesta
aba é possível efetuar comandos também em
alguns acessórios da central, que serão exibidos de acordo com o modelo da central conectada, como luz de garagem e trava.
Aba Dispositivos: define as permissões dos
dispositivos, modificar nome e excluir dispositivo. As permissões são:
a) Enviar Comando para a Central: o usuário
com esta permissão poderá acionar a central e
os acessórios associados a ela.

b) Moldar Permissões: o usuário com esta
permissão poderá modificar as permissões
de outro dispositivo, como permitir Enviar
Comando para Central, Excluir um usuário,
entre outras.
c) Opções da Central: o usuário que possuir
esta permissão poderá alterar as senhas de
acesso ao módulo. Através desta tela, o usuário poderá alterar as senhas de acesso do aplicativo técnico instalador, possuindo permissão
para modificar nome do dispositivo e selecionar modo automático de conexão.
d) Relatório: o usuário que possuir esta permissão pode visualizar o histórico de acionamento
da central.
Aba Acionamentos: Mostra a relação dos últimos dez comandos efetuados, exibindo o índice do dispositivo que o efetuou, data e hora.
Nas centrais da linha Connect exibe também

