2.0 TILSLUTNING AF CM WIFI-BOX TIL KEDLEN MED ET UTP-KABEL
VARMETEKNIK

ELEKTRICITET SKAL SLUKKES FØR DER ARBEJDES PÅ KEDLEN!

Tekniske instruktioner

PELTEC, CM PELET-SET TOUCH, BIOTEC-L >>> Sluk kedlen, og sørg for at trække stikket ud af stikkontakten.
EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus >>> Sluk kedlen, og sæt hovedafbryderen på "OFF" på kedlens el-kabinet.

DK
til tilslutning af CM WiFi-Box til
PelTec kedler, Cm Pellet-set touch,
EKO-CKS P-UNIT, EKO-CKS Multi Plus,
BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch)
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2.2 TILSLUTNINGSMULIGHED - DIREKTE PÅ KEDLEN
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BioTec-Plus - til en fri plads på
UTP-splitteren på
stikkontakttavlen i
kedelelektronikken.
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Cm Pelet-set touch - til UTP-stik på bagsiden af
CPREG-Touch styring

UTP

UTP
UTP
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et klistermærke, som man kan
bruge til at fastgøre enheden på
væggen, kedlen eller lignende.
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BioTec-L - til
stikkontakttavlen inde i
kedelelektronikken
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EKO-CKS P UNIT og EKO-CKS Multi Plus - til et frit
UTP-stik på undersiden af kedlens el-kabinet (kedlens
regulator genkender automatisk CM WiFi-box uanset
hvilket UTP-stik den er tilsluttet til).

3.0 TILSLUTNING TIL ET LOKALT WiFi-NETVÆRK
Når CM WiFi-boxen er tilsluttet, skal der tændes for kedlens regulator. Et nyt ikon vises på hoveddisplayet, der viser status for internetovervågning. Hvis ikonet ikke vises på hoveddisplayet,
betyder det, at CM WiFi-boxen ikke er tilsluttet korrekt. Hvis man kan se dette ikon, vil den nye "Internetovervågning"-mulighed være synlig under genvejen "Driftsform".
PelTec, BioTec-L
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Cm Pelet set, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch)
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3.1 INDTAST NAVN PÅ WiFi NETVÆRK (Navn på WiFi netværk)

Indtast navnet på det lokale WiFi-netværk. Brug det
korrekte navn med hhv. store og små bogstaver.
Brug en computer eller mobiltelefon til at søge efter
WiFi-netværk for at se det nøjagtige navn på det
lokale netværk, som kedlen skal forbindes til.

networks

Connected

3.2 INDTAST WiFi ADGANGSKODE (WiFi ADGANGSKODE TIL ET LOKALT NETVÆRK)
Regulatoren er forbundet til det lokale WiFinetværk og webportal (internetovervågning er
mulig).

Indtast adgangskoden til det lokale WiFi-netværk. Brug den korrekte kode med
hhv. store og små bogstaver. Når adgangskoden er indtastet, skal man bekræfte
den med
og gå til hoveddisplayet. Hvis man kan se den grønne tekst "CON"
på hoveddisplayet, er regulatoren forbundet til det lokale WiFi-netværk, og kedlen
kan kommunikere med webserveren.

CON

Den grønne lysdiode på
CM WiFi-box blinker

CM WiFi-box kræver et aktivt DHCP-serveradgangspunkt (f.eks. router,
adgangspunkt), fordi manuel indstilling af netværksparametre ikke er
mulig. Kontakt din lokale netværksadministrator for mere information.

3.3 FIND WiFi-ID PÅ KEDELREGULATORENS "INFO"-FAN
Hvis CM WiFi-box har været tilsluttet webportalen mindst en gang, vises datoen og tidspunktet for den første forbindelse
under fanen " INFORMATION". Hvis man kan se tidspunktet for den første forbindelse, kan man gå til webportalen og
starte med registreringsproceduren

Wiﬁ ID: 7B****C9 Forste forbindelse: 12-7-2017-13:05

x
x

Regulatoren er ikke forbundet til det lokale WiFinetværk og webportal (internetovervågning er ikke
mulig).
Den grønne lysdiode på
CM WiFI-box lyser kontinuerligt

4.0 REGISTRER PÅ INTERNETPORTAL
For at bruge videoovervågning og -styring skal man være
registreret på portalen med ens e-mailadresse og CM-WiFi-box
identiﬁkationsnummer (WiFi ID). Man kan se
registreringsprocessen i videoinstruktionerne til
registreringsprocessen og brugen af portalens grundlæggende
funktioner. Upload en QR-kode, eller åbn hjemmesiden:

http://www.centrometal.hr/internet-portal-instructions
VIDEOINSTRUKTIONER

