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: Triflex Connect compativel a partir da
versão 2.28.
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OBS: Para mais informações acesse o site
www.ppa.com.br.

Guia do Instalador
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Blue

Compatível com centrais da linha Connect.
1. aplicativo INSTALADOR: PROG APP
Para entrar no aplicativo Blue técnico instalador:
a) Conecte o módulo bluetooth no conector
SCI ou PROG da central.
b) abra o aplicativo PROG APP em seu celular
c) toque uma vez na tela do aplicativo
d) o aplicativo irá pedir a senha do técnico instalador
e) inserir a senha do técnico instalador
OBS: O PIN padrão de fábrica é 111111
f) após o passo e) seu aparelho já está pronto
para utilização.
Descrição do Aplicativo:
Aba Status: Exibe o status do automatizador, o
modelo da central e TX para enviar comando à
central. Pode exibir também informações como
número de ciclos do automatizador, status dos
bornes e acessórios da central, ex: fotocélula e

botoeira, além de permitir comando também
para os módulos relé de luz de garagem e trava.
Aba Controle: Exibe as funções referentes aos
transmissores, como gravar, excluir, fazer backup e restaurar todos os transmissores.
Abas de Configuração: Exibe as configurações
de acordo com o modelo da central conectada,
são as abas em que aparecem os parâmetros
ajustáveis da central.
Aba Restaurar: Comando para restaurar padrão
de fábrica e apagar o percurso.
Aba Falhas: Depende do modelo da central
utilizada, exibe quais foram as falhas detectadas pela central, as falhas serão exibidas até
que a opção “limpar falhas” seja selecionada.
Aba Sobre: Informações sobre o aplicativo, ex:
versão.
Aba Desconectar: Interrompe a conexão do
celular com o módulo bluetooth e volta ao início do aplicativo.
Aba Configurações Bluetooth: Altera o nome
de exibição do módulo bluetooth.

