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1. Logowanie do aplikacji
Pracę z aplikacją rozpoczynamy od autoryzacji użytkownika. W tym celu należy przejść proces
logowania.
Automatycznie po wywołaniu aplikacji w przeglądarce nastąpi przekierowanie do panelu
logowania jak poniżej.
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Do prawidłowego zalogowania użytkownik podaje swój login oraz hasło w odpowiadających
tym wartością polach formularza - LOGIN / PASSWORD
Dodatkowo użytkownik może skorzystać z opcji zapamiętania hasła zaznaczając w tym celu
checkbox "Remember me". Dzięki temu przy kolejnych logowaniach nie będzie konieczności
ręcznego wpisywania wartości ponownie, a zostaną one automatycznie uzupełnione przez
przeglądarkę.
Po uzupełnieniu formularza zatwierdź logowanie przyciskiem

Sign In

Poprawne logowanie spowoduje przekierowanie na główną stronę aplikacji. Można rozpocząć
pracę.
Więcej informacji na temat logowania dostępne jest w sekcji "5. Panel Administratora".
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2. Strona domowa
Po zalogowaniu do dashboardu ukaże się jego strona domowa.

Pasek menu z dostępnymi opcjami znajduje się po lewej stronie ekranu.
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W górnej części ekranu znajdują się informacje o aktualnej dacie, aktualnie zalogowanym
użytkowniku oraz przyciski: Dark mode switcher, który zmienia motyw aplikacji, Refresh , który
odświeża aplikację oraz Sign out , który wylogowuje z aplikacji.

Na stronie domowej widoczne są grupy opraw świetlnych obsługiwane przez nasz dashboard.
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2.1 Grupowa obsługa opraw
Sterowanie grupą opraw świetlnych polega na odpowiednio odznaczaniu urządzeń, które
chcemy wyłączyć, zaznaczaniu urządzeń które chcemy włączyć a następnie potwierdzeniu
zmian przyciskiem Update .

Obsługa grupy:
1. Przycisk Check All służy do zaznaczania/odznaczania wszystkich urządzeń w grupie
2. Checkbox odpowiadający za zmianę stanu pojedynczego urządzenia. Po prawej stronie
widzimy ikonkę, która odzwierciedla aktualny stan urządzenia.
3. Przycisk Update służy do zatwierdzenia zmian w grupie i wysłania informacji o zmianie do
urządzeń końcowych.
Uwaga: Może zdarzyć się sytuacja w której ze względu na duży ruch w sieci sygnał nie dotrze do
urządzenia końcowego. Należy w takim przypadku odświeżyć stronę przyciskiem Refresh i
ponowić próbę!

6

Spis treści

3. Ekran devices
Po wybraniu drugiej opcji z paska menu ukaże się ekran devices zawierający informacje o
wszystkich urządzeniach podłączonych do systemu.

W tabeli devices dostępne są następujące informacje:

Tabela devices:
1. Numer.
2. Nazwa urządzenia.
3. EUI urządzenia.
4. Opis.
5. Przyciski do obsługi urządzenia.
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3.1. Wyszukiwarka urządzeń
W celu zapewnienia łatwiejszego przeszukiwania listy użytkownik ma do dyspozycji
wyszukiwarkę znajdującą się nad tabelą urządzeń.

Wyszukiwarka ltruję listę zgodnie z wpisaną przez użytkownika frazą w polu formularza
powyżej. Wyszukiwanie odbywa się po nazwie urządzenia.
Uwaga! W przypadku wprowadzania wybranej frazy wielkość liter nie ma znaczenia.
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3.2. Dodawanie, edycja oraz usuwanie urządzeń
Dodawanie nowego urządzenia:
1. Przywołanie formularza

☚

Aktywuj formularz
W tym celu kliknij przycisk

Add device

który

przywoła formularz.

2. Wprowadzanie danych
Wypełnij poniższe pola formularza. Pole z nazwą urządzenia "Device Name" oraz z numerem
EUI jest obowiązkowe, natomiast pole opisu "Device Description" jest opcjonalne.
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Właściwe wypełnienie pól spowoduje odblokowanie możliwości wysłania formularza. Pamiętaj!
Wprowadzenie nazwy wraz z numerem EUI jest wymagane, natomiast opis można pominąć
lub dodać później.
Kliknij przycisk

Ok

aby wysłać wprowadzone dane.

W ten sposób nowe urządzenie zostało dodane i pojaw się na liście urządzeń.
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Edycja urządzenia:
1. Przywołanie formularza

☚

Przywołaj formularz
W tym celu kliknij niebieską ikonkę edycji w kolumnie "Actions" we
właściwym wierszu listy dla urządzenia, które będzie edytowane.

Przywołany formularz będzie automatycznie zawierał pola już zde niowane wcześniej dla
wybranego urządzenia.
W poniższym przykładzie formularz został uzupełniony danymi odpowiadającymi urządzeniu o
nazwie "lpnlight-dev-3".
Możemy teraz dokonać edycji. Następnie po kliknięciu przycisk
aktualizujemy urządzenie.

Ok

zatwierdzamy i
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2. Usuwanie urządzenia

☚

Usunięcie elementu z listy
W tym celu kliknij czerwoną ikonkę usuwania w kolumnie
"Actions" przy wybranym urządzeniu.

Operacja ta na trwałe usunie element z listy.
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3.3 Obsługa pojedynczych opraw oraz więcej
informacji
Aby włączyć lub wyłączyć pojedynczą oprawę należy nacisnąć przycisk przełączania stanu
urządzenia odpowiadający wybranej przez nas oprawie.

Podczas przełączania stanu urządzenia wyświetli się ikonka ładowania.

Uwaga: Podczas wyłączania urządzeń na ekranie devices należy pamiętać aby wyłączyć tylko
jedno urządzenie naraz! Należy poczekać aż skończy się stan ładowania przed przystąpieniem
do wyłączenia następnego urządzenia.
Żeby uzyskać więcej informacji o urządzeniu należy wcisnąć niebieską ikonę informacji obok
przełącznika stanu lamp. Otwiera on następujące okno:
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4. Ekran Schedule
Wybór opcji numer trzy z paska menu o nazwie "schedule" przenosi użytkownika do ekranu
zarządzania harmonogramem pracy urządzeń.

Harmonogram wyświetla informacje o zadaniach wcześniej przypisanych do urządzeń przez
użytkownika systemu.
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Prezentacja danych w harmonogramie
W widoku konkretnego dnia w pierwszej kolejności widzimy nazwę harmonogramu. Na
powyższym przykładzie jest nią #111233. Nazwa może być dowolna.
W nawiasach klamrowych [12:00] wyświetlany jest czas, w którym nastąpi zmiana stanu
urządzeń oraz typ przypisanej akcji-zdarzenia.
Dodatkowo poniżej informacji o czasie wyświetlana jest grupa urządzeń, której dotyczy
informacja. W przykładzie powyżej grupa oznaczona jest jako Default .
Dostępne akcje:

•

set OFF

oznacza wyłączenie urządzenia

•

set ON

oznacza włączenie urządzenia
Praca z harmonogramem
Zarządzanie stanem umożliwia panel znajdujący się poniżej harmonogramu.
Pozwala on na przypisywanie zadań do zde niowanych grup urządzeń oraz określenie cyklu w
jakim zadanie będzie realizowane. Użytkownik ustawia wybrane dni tygodnia oraz czas startu
zadania.
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4.1 Dodawanie zdarzeń do harmonogramu
Etapy dodania nowego zdarzenia:
1. Wybór dni tygodnia

☚

Wybierz dni tygodnia.
Ten wybór powoduje, że cykl będzie powtarzał się
każdego tygodnia w określonych przez użytkownika
dniach. Użytkownik musi wybrać minimum jeden dzień,
aby formularz został zatwierdzony.

2. Wybór zde niowanej grupy urządzeń

☚

Wybierz grupę urządzeń.
Zde niuj grupę/grupy urządzeń z jakimi chcesz
pracować. Minimum jedna grupa musi zostać wybrana,
aby formularz został zatwierdzony.
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3. Określenie czasu startu zdarzenia

☚

Określ czas startu.
Określony czas będzie zastosowany do każdego dnia
wybranego w etapie nr 1 oraz każdej grupy wybranej w
etapie nr 2.

☚

Rozwijana lista po kliknięciu.
Kliknięcie pola z czasem przywoła listę rozwijaną, w
której należy ustawić godzinę wraz z minutami.
Następnie wybór należy zatwierdzić przyciskiem

OK

4. Określenie typu zdarzenia

☚

Wybierz akcję - zdarzenie.
To pole określa jakiego typu zdarzenie ma wykonać
system w określonych wcześniej ramach czasowych i na
wybranej grupie w poprzednich krokach.
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5. Dodanie zdarzenia do kolejki

☚

Zapisz dane formularza.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy
zatwierdzić formularz i przesłać dane do kolejki klikając
poniższy przycisk

Po zakończeniu kroku nr 5 dane zostaną wyświetlone poglądowo na harmonogramie.
Przykład poniżej:

Uwaga! Wyświetlenie nowego harmonogramu nie jest równoznaczne z zapisaniem danych na
serwerze, aby tego dokonać należy wykonać czynność opisaną w etapie 4.2. Przesłanie i
zatwierdzenie harmonogramu.
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4.2 Przesłanie i zapis harmonogramu
W celu wysłania danych do serwera, aby zostały poprawnie zapisane i nie zostały utracone
należy przejść do zakładki podsumowania.
Etapy zapisania harmonogramu:
1. Uruchomienie zakładki podsumowania

☚

Przejdź do podsumowania.
Po kliknięciu pojawi się okno podsumowania zdarzeń
dodanych wcześniej do kolejki, aby użytkownik mógł
zwery kować poprawność przesłanych do kolejkę danych.

Jeśli zaznaczysz checkbox 'Set as active' harmonogram od razu zostanie wysłany jako aktywny.
W przeciwnym razie zostanie wysłany jako nieaktywny i urządzenia nie zmienią stanów o
ustalonej porze.
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2. Wery kacja wprowadzonych danych

☚

Zwery kuj dane.
Na tym etapie należy
sprawdzić, czy
podsumowanie
odzwierciedla planowane
przez użytkownika zmiany
w harmonogramie.
W wypadku niezgodności
lub pomyłki należy usunąć
wybraną pozycję poprzez
kliknięcie przycisku

x

3. Nadanie nazwy

☚

Wprowadź nazwę
harmonogramu.
Jeśli wszystkie dane są
poprawne wprowadź
nazwę nowego
harmonogramu przed
zapisaniem danych.
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4. Zatwierdzenie i zapis
Jeśli nazwa harmonogramu została wprowadzona zgodnie z poprzednim krokiem nr 3, przycisk
wysyłki będzie aktywny i podświetli się na niebiesko, w przeciwnym razie nie będzie możliwości
jego kliknięcia.

☚

Wyślij dane
Po wykonaniu wysyłki wprowadzone dane zostają
zapisane i można przejść do innych zadań w systemie.

Po wysłaniu system zwróci komunikat o prawidłowym zapisie danych.
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4.3 Zarządzanie aktywnymi zdarzeniami
Użytkownik systemu ma możliwość zarządzania harmonogramem poprzez usuwanie
zapisanych wcześniej zdarzeń, ich aktywację lub dezaktywację.
Panel zarządzania:
1. Uruchomienie panelu

☚

Wywołaj panel
Po kliknięciu pojawi się okno zarządzania.
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Usuwanie elementów z panelu:
1. Wybór pozycji do usunięcia

Usunięcie następuje poprzez kliknięcie przycisku

x

, w następstwie którego dana pozycja

tra a do kosza. Dla potwierdzenia tej czynności przycisk usuwania wyświetli odpowiednią ikonę
jak na przykładzie poniżej.

☚

Dodanie do kosza
Informacja o zadeklarowaniu chęci usunięcia wybranej
pozycji.

2. Zatwierdzenie usunięcia.
W celu zatwierdzenia usunięcia należy kliknąć przycisk

Con rm

, który w momencie

dodania pozycji do kosza będzie aktywny.
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Aktywacja i dezaktywacja elementów:
Panel zarządzania pozwala na ustawienie aktywności wybranego elementu poprzez jedno
kliknięcie. Dzięki temu urządzenia otrzymają informację czy mają wykonać wybrane zdarzenie z
harmonogramu lub chcemy, aby zostało ono pominięte.
1. Wybór elementu z listy

☚

Ustaw element jako nieaktywny
Przykładowy element podświetlony jest jako aktywny,
aby go dezaktywować kliknij na element

ACTIVE

przy wybranej opcji z listy, co spowoduje przełączenie się
zdarzenia na nieaktywne.

☚

Ustaw element jako aktywny
Sytuacja analogiczna do powyższej, tylko tym razem
mamy informację, że status elementu jest nieaktywny.
Kliknij

DEACTIVATE

aby aktywować zdarzenie.

2. Zatwierdzenie wyboru.
W celu zatwierdzenia wybranej opcji należy kliknąć przycisk

Con rm

, który będzie aktywny

po dokonaniu wyboru.
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4.4 Prawidłowa synchronizacja harmonogramu z
pracą urządzeń
Omówienie ogólnych zasad obsługi harmonogramu i zdarzeń:
Urządzenia podpięte do systemu komunikują się w ramach sieci bezprzewodowej za pomocą
fal radiowych. W związku z tym przepływ danych mogą zakłócać czynniki zewnętrzne.
W związku z tym mogą wystąpić problemy z synchronizacją pracy urządzeń, a danymi
zawartymi w harmonogramie. Dotyczy to sytuacji, w której użytkownik aplikacji wykona pewne
czynności zanim dane zostaną prawidłowo odebrane i zapisane w samych urządzeniach.
W przypadku wystąpienia problemów należy podjąć następujące kroki :
1. Zachowaj odstęp pomiędzy aktualizacjami harmonogramów
Jeśli dodałeś lub usunąłeś harmonogram to przed dodaniem kolejnego zalecamy odczekanie 5
minut. W tym czasie nastąpi cykl wysłania, przekazania i zapisu danych w urządzeniach. W
przeciwnym razie może dojść do zazębienia harmonogramów i kon iktu w pracy urządzeń.
2. Odświeżaj harmonogram
Przed wykonaniem nowej akcji w panelu odśwież stronę, aby mieć pewność, że harmonogram
zawiera wszystkie aktualne dane.
3. Dezaktywuj lub usuń harmonogram
W przypadku gdy urządzenie nie reaguje w pierwszej kolejności dezaktywuj harmonogram i po
odczekaniu 5 minut aktywuj go ponownie lub usuń i utwórz zdarzenie na nowo. Jednocześnie
pamiętając, że każda zmiana wymaga odświeżenia widoku harmonogramu.

☚

Odświeżanie
Przycisk znajduje się w prawym, górnym rogu ponad
harmonogramem.
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4.5. Resetowanie urządzeń
Użytkownik ma możliwość zresetowania harmonogramu dla poszczególnych grup urządzeń.
Funkcjonalność ta powoduje całkowite usunięcie zaplanowanych wcześniej zadań z wybranych
urządzeń i czyści wydarzenia z pamięci. Z tej opcji należy korzystać tylko w wypadku, gdy
urządzenia nie reagują i nie realizują zadań z harmonogramu. W innym wypadku wybrane
zdarzenie powinno być usuwane w panel zarządzania zgodnie z opisem w punkcie 4.3
Zarządzanie aktywnymi zdarzeniami
W celu zresetowania urządzeń użyj panelu poniżej harmonogramu.

Resetowanie:
1. Wybierz grupę urządzeń
Skorzystaj z listy rozwijanej, znajdującej się w prawym, dolnym rogu panelu wybierając
odpowiednią grupę. Przykład przedstawiono poniżej.

2. Zatwierdź wybór:
Aby potwierdzić reset i wybór z kroku nr 1 kliknij przycisk

Reset Group
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5 Panel administratora
Panel uruchamiany jest poprzez kliknięcie zakładki "Admin panel" w lewym menu aplikacji.

W panelu administracyjnym do dyspozycji użytkownika są poniższe zakładki:

1. Groups - znajdują się tu funkcje odpowiedzialne za zarządzanie grupami.
2. Password - zakładka pozwala na zmianę hasła logowania do aplikacji.
Szerszy zakres funkcjonalności tych zakładek opisany został w kolejnych krokach.
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5.1 Zarządzanie Grupami
W tej sekcji omówimy funkcjonalności zakładki Groups kierującej użytkownika do modułu
Zarządzania Grupami

Moduł ma na celu udostępnić użytkownikowi możliwość zarządzania grupami urządzeń w
ramach poniższych funkcjonalności.
Funkcjonalności:
1. Dodawanie i tworzenie nowych grup
2. Edycja nazw i opisów
3. Usuwanie grup
4. Dodawanie i usuwanie urządzeń w poszczególnych grupach
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5.1.a Widoki i prezentacja danych
Moduł Device group management podzielony jest na trzy sekcje.
1. Sekcja Groups List

W tej sekcji wyświetlany jest spis dostępnych grup. Każdy element reprezentujący daną grupę
zawiera jej nazwę oraz poniżej informacje o ilości przypisanych urządzeń jako status quantity
W punkcie 5.1.b Dodawanie, edycja oraz usuwanie grup opisane zostały funkcjonalności tej
sekcji, takie jak tworzenie nowych grup, ich edytowanie oraz usuwanie.
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2. Sekcja urządzeń dla wybranej grupy

Druga z trzech sekcji prezentuje listę urządzeń tylko w obrębie wybranej grupy.
Jako widok startowy domyślnie ustawiona jest grupa "Unassigned devices", w której to znajdują
się urządzenia, które nie zostały przypisane do żadnej innej grupy.
Szczegółowy opis tej sekcji znajduje się w punkcie 5.1.c Grupowanie urządzeń
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3. Sekcja devices list

Sekcja przedstawia listę wszystkich, dostępnych urządzeń. Poszczególne elementy listy
zawierają nazwę urządzenia oraz dodatkowo informację o tym, że przynależą do grupy
nieprzypisanych urządzeń.
Informacja ta wyświetlana jest w statusie current group bezpośrednio pod nazwą urządzenia.
W dalszej części instrukcji w punkcie 5.1.c Grupowanie urządzeń dowiesz się do czego służą pola
checkbox i Check All oraz jak przypisywać urządzenia do odpowiednich grup.
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5.1.b Dodawanie, edycja oraz usuwanie grup
Dodawanie nowej grupy:
1. Przywołanie formularza

☚

Aktywuj formularz
W tym celu kliknij przycisk

Add Group

który przywoła

formularz.

2. Wprowadzanie danych
Wypełnij poniższe pola formularza. Pole z nazwą urządzenia "Group Name" jest obowiązkowe,
pole opisu "Group Description" jest opcjonalne.
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Właściwe wypełnienie pól spowoduje odblokowanie możliwości wysłania formularza. Pamiętaj!
Nazwa grupy jest obligatoryjna, natomiast opis można pominąć lub dodać później.
Kliknij przycisk
utworzona.

Ok

aby wysłać wprowadzone dane. W ten sposób nowa grupa została

Uwaga!
Na liście grup jako pierwsza pozycja widnieje element o nazwie "Unassigned devices". Jest to
grupa domyślna i ma ona na stałe przypisane pewne ograniczenia. Grupa nie może zostać
poddana edycji, nie może zostać usunięte lub w żaden sposób mody kowana.
Urządzenia zostaną przypisane do tej grupy automatycznie po ich utworzeniu lub jeśli nie
zde niowano dla nich innej grupy zostaną one zaklasy kowane jako unassigned.
Do tej grupy automatycznie tra ają również urządzenia, które znajdowały się w grupie, która
została usunięta przez użytkownika.
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Grupy - tryb edycji:
1. Włączenie trybu edycji
Każda grupa ma dostępne dwie ikony. Są to edycja oraz usuwanie zgodnie z poniższym
obrazkiem.
Zauważ, że dla grupy unassigned devices ikony nie są aktywne, co ma związek z ograniczeniami
opisanymi w grupa "Unassigned devices".
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2. Edycja grupy

☚

Przywołaj formularz
W tym celu kliknij niebieską ikonkę edycji.

Przywołany formularz będzie automatycznie zawierał pola już zde niowane wcześniej dla
wybranej grupy.
W poniższym przykładzie dla grupy o nazwie "Group 1" wprowadzamy dodatkowo opis w pole
opcjonalne Group Description.
Po kliknięciu przycisk

Ok

zatwierdzamy i aktualizujemy grupę.
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3. Usuwanie grupy

☚

Usunięcie elementu z listy
W tym celu kliknij czerwoną ikonkę usuwania.

Operacja ta na trwałe usunie grupę, a urządzenia wcześniej do niej przypisane tra ą na listę w
grupie domyślnej "Unassigned devices".
Pamiętaj! Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia urządzeń!
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5.1.c Grupowanie urządzeń
Bardzo istotnym elementem modułu zrządzani grupami jest możliwość grupowania urządzeń.
Użytkownik ma możliwość przypisywania wybranego przez siebie urządzenia do dowolnej
grupy na dwa sposoby.
1. Dodawanie poprzez używanie pól typu checkbox na liście urządzeń
2. Dodawanie poprzez przeciąganie myszką elementu do wybranej grupy
W obu przypadkach w pierwszej kolejności wybieramy grupę docelową w sekcji "Groups List",
do której będziemy dodawać urządzenia poprzez kliknięcie elementu listy z wybraną nazwą
grupy. W poniższym przykładzie jest to grupa o nazwie "Group 1".
W celu potwierdzenia wykonania wyboru przez użytkownika element podświetla się na
niebieski kolor.
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1. Dodawanie poprzez używanie pól typu checkbox na liście urządzeń.
Wyjściowa lista urządzeń dla przykładowej grupy poniżej.

Po wybraniu docelowej grupy przechodzimy do listy urządzeń w sekcji "Devices List"
Zaznaczamy odpowiednie pole checkbox przy wybranym urządzeniu, dla którego chcemy
zmienić grupę. Dla przykładu jest to urządzenie o nazwie "lpnlight-dev-1".
Zatwierdzamy wybór przyciskiem

Add to Group
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Efektem zatwierdzenia jest pojawienie się urządzenia na liście tak jak na obrazku poniżej.

Jeśli użytkownik chciałby dodać wszystkie urządzenia z listy automatycznie, to może to zrobić
przy użyć opcji "Check All". Pozwala to przenieść wszystkie urządzenia bez konieczności klikania
każdego z osobna.
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2. Dodawanie poprzez przeciąganie myszką elementu do wybranej grupy.
Na komputerach stacjonarnych, obsługiwanych za pomocą myszki istnieje również możliwość
przeciągania urządzeń do wybranej grupy.
Sposób działania:
W sekcji "Devices List", na wybranym elemencie reprezentującym urządzenie klikamy lewym
przyciskiem myszy i nie puszczając przycisku przeciągamy element na pole docelowe wybranej
grupy, a następnie puszczamy trzymany przycisk.
Polem, na które przeciągamy element jest sekcja trzecia z urządzeniami dla wybranej grupy jak
poniżej. W tym wypadku "Grupa 5" nie zawiera żadnych elementów i jest pusta.
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Zarządzanie grupami ma jeszcze jedną funkcjonalność w postaci odsyłania urządzeń do grupy
domyślnej "Unassigned devices".
W każdej grupie za wyjątkiem wspomnianej grupy domyślnej można użyć przycisków:
ikony kosza dla pojedyńczego elementu
oraz
Delete all

dla wszystkich elementów w grupie

tak jak prezentuje to poniższy obrazek.

Po kliknięciu urządzenie automatycznie przenoszone jest do grupy "Unassigned devices".
Uwaga! Pamiętaj o zatwierdzeniu wszelkich zmian, jak dodawanie, usuwanie, edytowanie, czy
przenoszenie urządzeń pomiędzy grupami przyciskiem Save .
Muszą być one zatwierdzone zanim użytkownik opuści moduł zarządzania grupami. W
przeciwnym razie dane zostaną utracone.
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5.2 Zmiana hasła użytkownika
Panel administracyjny daje możliwość zmiany hasła. W tym celu należy przejść do zakładki
"PASSWORD" na głównym ekranie panelu tak jak poniżej.

Kliknięcie zakładki przenosi do formularza zmiany hasła.
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Zmieniając hasło należy pamiętać o poniższych wytycznych:
1. Nowe i stare hasło nie mogą być takie same.
2. Długość hasła to minimum 8 znaków, a maksimum 30
3. Hasło musi zawierać następujące znaki: 1 duża litera, 1 mała litera, 1 znak specjalny, 1 liczba
Zmiana hasła:
1. Wprowadzenie starego hasła:

☚

W pierwszym polu wpisujemy obecne hasło, z którego
korzystamy.

2. Wprowadzenie nowego hasła:

☚

W drugim polu wprowadzamy docelowe hasło, które
ma obowiązywać po zmianie.

3. Powtórzenie nowego hasła:

☚

Wprowadzamy ponownie nowe hasło w celu
sprawdzenia jego poprawności.

4. Zatwierdzenie zmiany:

☚

W celu zatwierdzenia nowego hasła należy kliknąć
przycisk

Update password

W celu rezygnacji z wprowadzania zmian kliknij przycisk
Cancel

Po zatwierdzeniu kolejne logowanie odbywać się będzie już przy pomocy nowego hasła.
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