
UTP

UTP kábel UTP CSATLAKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 
BERENDEZÉSEKHEZ
(ha vannak további felszerelések, ha nincs 
további felszerelés, hagyja üresen)

HEATING TECHNIQUE

a CM WiFi-Box kazánokhoz történő 
csatlakoztatásához  PelTec, Cm Pelet-set touch,
EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus,
BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch)

Műszaki utasítások

 1.0. A KÉZBESÍTÉS ÁLLAPOTA
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2.0.  A CM WIFI-BOX CSATLAKOZTATÁSA A KAZÁNHOZ UTP KÁBEL HASZNÁLATÁVAL
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2.2.  CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG - KÖZVETLENÜL A KAZÁNHOZ
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2.1.  CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG - A MEGLÉVŐ TOVÁBBI BERENDEZÉSBŐL

UTP

UTP kábel

PelTec - a hátsó táblán csatlakozókkal

Vezérlő CPREG-Touch / CUPREG 

Cm Pelet-set_Touch / EKO-CUP (CUPREG TOUCH)  -
a hátoldalon lévő UTP-csatlakozóhoz

BioTec-L - a fedélzeten 
a kazán elektronika 
belsejében lévő 
csatlakozókkal

UTP

EKO-CKS P UNIT és EKO-CKS Multi Plus - a szabad UTP aljzathoz a kazán 
csatlakozódobozának alján. (A kazán vezérlése automatikusan felismeri a 
CM WiFi-box, függetlenül attól, hogy melyik UTP aljzat 
van csatlakoztatva)

UTP CSATLAKOZÓ 
KIEGÉSZÍTŐ 
BERENDEZÉSEKHEZ
(ha vannak további 
felszerelések, ha nincs 
további felszerelés, 
hagyja üresen)

A CM WiFi-box alján található 

egy matrica, amellyel falra, 

kazánra vagy hasonlóra 

rögzítheti a készüléket 

szükség szerint.

A KAZÁNON VÉGZETT MINDEN MUNKAVÉGZÉS ELŐTT AZ ELEKTROMOS ÁRAM ELLÁTÁST KELL KIKAPCSOLNI!

PELTEC, CM PELET-SET TOUCH, BIOTEC-L, EKO-CUP  >>>  Kapcsolja ki a kazánt, és húzza ki a dugót a konnektorból. 

EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus >>> kapcsolja ki a kazánt és állítsa a FŐKAPCSOLÓT a csatlakozódobozon 

                                                                       "OFF" (KI) állásba. 

CM WiFi-box 
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BioTec-Plus - szabad helyre az 
UTP elosztón a tábla közelében, 
a kazán elektronikáján belüli 
csatlakozókkal.

UTP

UTP 

elosztó



3.0.  CSATLAKOZÁS AZ OTTHONI WiFi HÁLÓZATHOZ
Ha sikeresen csatlakoztatta a CM WiFi-box, kapcsolja be a kazánt vezérlő. A főképernyőn egy új ikon jelenik meg, amely az Internet felügyelet állapotát mutatja. Ha az ikon nem jelenik meg a főképernyőn, az 
azt jelenti, hogy a CM WiFi-box nincs megfelelően csatlakoztatva. Ha ezt az ikont látja, az új "Internet felügyelet" opció látható lesz a "Működés" fül alatt.

CM-WiFi
Adja meg a helyi vezeték nélküli WiFi hálózat 
nevét. A helyi hálózat nevének megadására 
szolgáló mezők megkülönböztetik a kis- és 
nagybetűket, és a helyi hálózat pontos nevét kell 
megadni. Használjon számítógépet vagy 
mobileszközt a WiFi hálózatok kereséséhez, hogy 
megtudja annak a helyi hálózatnak a pontos 
nevét, amelyhez a kazán csatlakozni fog.

networks

Connected

Adja meg a helyi WiFi hálózat jelszavát. A szövegmezők megkülönböztetik a kis- 
és nagybetűket, és meg kell adni a helyes jelszót. Amikor beír egy jelszót, nyomja 
meg a megerősítő gombot       , és lépjen ki a főképernyőre. Ha a főképernyőn 
zöld "CON" szöveget lát, az azt jelenti, hogy a szabályozás sikeresen csatlakozik 
az otthoni WiFi hálózathoz, és a kazán sikeresen kommunikál a webszerverrel.

A szabályozás az otthoni hálózathoz kapcsolódik 
és webportállal (Internet felügyelet lehetséges).

A CM WiFi-box zöld 
LED-je villog

A szabályozás nem az otthoni hálózathoz kapcsolódik és 
webportállal (Internet felügyelet nem lehetséges).

A CM WiFI-box zöld LED-je 
folyamatosan világít

A CM WiFi-box a hozzáférési pont (pl. router, access point) aktív DHCP szerverét igényli, 

mivel a hálózati paraméterek kézi beállítása nem lehetséges. További információért 

forduljon otthoni hálózatának rendszergazdájához.

PelTec, BioTec-L Cm Pelet set, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch)

Ha a CM WiFi-box legalább egyszer sikeresen csatlakozott a webportálhoz, az „    INFORMÁCIÓ” fülön 
megjelenik az első csatlakozás dátuma és időpontja. Ha látja az első csatlakozás időpontját, akkor lépjen a 
webportálra, és kezdje el a regisztrációs eljárást.

VIDEÓ UTASÍTÁSOK

A Internet felügyelet és kezelés használatához regisztrálnia kell 
a portálon e-mail címével és a CM-WiFi box azonosító 
számával (WiFi ID). A regisztráció folyamatát a regisztrációs 
folyamat videós útmutatójában és a portál alapvető funkcióinak 
használatával tekintheti meg. Olvassa be a QR-kódot, vagy 
nyissa meg a webhelyet.

https://www.centrometal.hr/internet-portal-video-upute

3.1.  ADJA MEG A WIFI-HÁLÓZAT NEVÉT (AZ ÖN WIFI-OTTHONI HÁLÓZATÁNAK NEVE)

3.2.  WIFI JELSZÓ BEHELYEZÉSE (OTTHONI HÁLÓZATI JELSZÓ)
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x

3.3.  KERESSE A „WIFI ID” SZÓT A KAZÁN VEZÉRLÉSÉBEN AZ „INFORMÁCIÓ” MENÜ ALATT.

4.0.  REGISZTRÁCIÓ AZ INTERNETES PORTÁLON
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Wifi ID: 7B****C9   First connection: 12-7-2017-13:05   

 


