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Köszönjük, hogy az Ariston Net-
et választotta. Ez az Ariston által 
tervezett és gyártott
rendszer új tapasztalatot biztosít 
a háztartási fűtőrendszer és 
használati vízkészítő
rendszer használatához.

Az Ariston Net segítségével 
bekapcsolható, kikapcsolható és 
ellenőrizhető a fűtés és a használati 
víz hőmérséklete okostelefonról vagy 
számítógépről, mindig és bárhonnan.
Lehetővé teszi az energiafogyasztások 
folyamatos ellenőrzését és így biztosítja a
gázszámla csökkentését, valamint 
valós időben figyelmeztet a kazán 
meghibásodása esetén. 
Ezenkívül, a teleszerviz szolgáltatáson 
keresztül a szakszerviz el tudja hárítani a 
hibák nagy részét távolról is. 

Az Ariston Net szolgáltatásainak 
aktiválása gyors és egyszerű: mindössze 
két lépésből áll!

FIGYELEM!
-  Miután ellenőrizte, hogy az ADSL-

router működik, végezze el a 
következő műveleteket!

-  Készítse elő és tartsa a keze ügyében 
az otthoni Wi-Fi hálózata nevét 
(SSID azonosítóját) és jelszavát! A 
konfiguráció során szüksége lesz rájuk.

INTERNETES 
CSATLAKOZÁS

FIÓK ÉS TERMÉK
REGISZTRÁLÁSA
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INTERNETESES CSATLAKOZÁS

1.  Kapcsolja be a kazánt, és várja meg az 
inicializálást:

 Megjegyzés:
 Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi gombnak ég-e 

a háttérvilágítása: ez jelzi, hogy a Wi-Fi 
modul be van kapcsolva.

 Ha a háttérvilágítás nem ég, nyomja meg 

az  gombot, és a Menüben kapcsolja 
be a Wi-Fit. 

2. Amikor az eszköz készen áll, a kijelző bal 
felső sarkában megjelenik az alábbi képen 
pontozott vonallal bekeretezett Wi-Fi ikon. 
Ez jelzi, hogy a berendezés csatlakozott az 
otthoni Wi-Fi hálózathoz.

3. Az „OK” gomb megnyomásával lépjen be a 
Menübe.

4. Nyomja meg az  programozógombot a 
„Kapcsolódási beállítások” kiválasztásához, 
majd nyomja meg az „OK” gombot.

5.  A rendszer egy üzenetben kéri Önt, 
hogy ellenőrizze, hogy az Ariston Net 
szolgáltatás elérhető-e az Ön országában. 
Nyomja meg az „OK” gombot a 
megerősítéshez.

10/04/16

Nyomja meg az OK-ot a menübe való belépéshez

16:10

40° 70°

10°!

Wi-Fi bo

Inicializálás. . . 

HMV beállítás

Kapcsolódási beállítások

Fűtőköri beállítások

Kijelző beállítások

Mielőtt folytatja, ellenőrizze, 
hogy a távvezérlő szolgáltatás rendelkezésre 

áll az országban

Kapcsolódási beállítások

OK
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INTERNETES CSATLAKOZÁS
6. Válassza a „Hálózat konfigurálása” 

lehetőséget az „OK” megnyomásával.

7. . Az „OK” gomb megnyomásával a termék 
új hozzáférési pontot hoz létre a Wi-Fi 
hálózati konfiguráció elindításához, amely 
10 percen át lesz aktív.

8. Nyissa meg internetes eszköze 
(okostelefon, táblagép, számítógép) 
hálózati beállításait, és keresse meg az 
elérhető Wi-Fi hálózatot! Válassza ki a 
„Remote Gw Thermo” hálózatot!

9.  A konfigurációs varázsló utasításait követve 
töltse le, és indítsa el az Ariston Net 
alkalmazást! A beállítás úgy is elvégezhető, 
ha megnyitja a webböngészőjét (Internet 
Explorer, Safari, Chrome stb.), majd írja 
be a 192.168.1.1 IP-címet, és töltse ki a kért 
mezőket!

INTERNETES CSATLAKOZÁS APP

Hálózat konfigurálása
Gyári szám
Újra konfigurálás

Jelszint

Be/ki Wi-Fi hálózat

Hálózat konfiguráció

Most kell csatlakoztatni az okostele-
font vagy a számítógépet a Wi-Fi 

"Remote GW Thermo" és nyisson egy 
böngészőt, ahova a következő linket 

kell beírni: 192.168.1.1

The procedure permitss to create Wifi Access 
Point to connect the boiler with ADSL Router

Hálózat konfiguráció

OK

Az eljárás lehetővé teszi, hogy létre hozzon 
Wifi hozzáférési pontot, hogy a rendszert 

csatlakoztassa az Internet hálózat.
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INTERNETES CSATLAKOZÁS
Wi-Fi KONFIGURÁLÁSA BÖNGÉSZŐBŐL

10. Néhány másodperc elteltével a kijelzőn 
a jobboldalt látható üzenet jelenik meg, 
amely jelzi, hogy létrejött a kapcsolat a 
routerrel. Nyomja meg az „OK” gombot!

11. A kijelzőn a jobboldalt látható üzenet 
jelenik meg, miközben a berendezés az 
internetszolgáltatót próbálja elérni.

 Amikor sikerült csatlakozni, a kijelzőn 
olvasható, hogy a kapcsolat készen áll.

 Miután megnyomja az „OK” gombot, a 
kezdőképernyőn, felül megjelenik a Wi-Fi 
ikon.

1. megjegyzés:
Ha a helyi Wi-Fi hálózat konfigurálása sikertelen (a kijelzőn 
látható, hogy a routerrel való kapcsolatfelvétel nem valósult 
meg), ismételje meg az előző eljárást, a 7. ponttól!
Az eljárás akkor lehet sikertelen, ha:
- a Wi-Fi-jel gyenge;
-  rossz jelszót írt be;
-  a router ki van kapcsolva;
-  lecserélte a routerjét, vagy megváltoztatta a Wi-

Fi hálózati beállításokat. Ebben az esetben a 
kezdőképernyő Wi-Fi ikonja ugyanaz, mint amely a 4. 

pontban szerepel.

Internet kapcsolat létesíthető

Hálózat konfiguráció

OK

Internet kapcsolat sikeres

Hálózat konfiguráció

OK

2. megjegyzés:
Amennyiben olyan otthoni vezeték nélküli hálózatot 
kell konfigurálnia, amelyhez statikus beállításokat kell 
alkalmazni, lépjen be a 9. pontban megjelölt weboldalra, 
ott jelölje ki a DHCP / DNS OFF opciót, és töltse ki az alatta 

lévő mezőket!

Tanácsos az alapértelmezett DHCP = ON 
beállítást úgy hagyni.
Válassza ki saját vezeték nélküli (SSID) 
hálózatát, és adja meg a jelszót!

Amennyiben otthoni Wi-Fi hálózata statikus IP-
címet használ, akkor  a DHCP = OFF beállítást 
kell alkalmaznia.
További információkért forduljon az Ariston 
ügyfélszolgálatához!

Ariston_network
Ariston_network

Wpa & Wpa2 personal

************
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1. Töltse le és nyissa meg az Ariston 
Net alkalmazást, majd kattintson a 
„Regisztráció” gombra! Ugyanezt úgy is 
elvégezheti, ha közvetlenül a HYPERLINK 
“http://www.ariston-net.remotethermo.
com” linket nyitja meg.

 

2. Regisztrálja fiókját, és töltse ki a kért 
adatokat!

 Ezt követően e-mailt fog kapni, egy linkkel, 
amelyre kattintva megerősítheti az e-mail 
címét.

3.  Kattintson a megerősítő linkre, majd – a 
termékregisztráció befejezéséhez – lépjen 
be az alkalmazásba, és jelentkezzen be!

86%TIM    4G 17:41

Login

Forgot password?

DEMO

mario.rossi@

***************

Login

REGISTRATION

86%TIM    4G 17:41

Login

Forgot password?

DEMO

mario.rossi@

***************

Login

REGISTRATION

86%TIM    4G 17:42

REGISTRATION

User name (email) *

Secondary email

Password *

Confirm Password *

Name *

86%TIM    4G 17:42

REGISTRATION

English

Email Language

Mobile phone

Phone

* Fields marked with an asterisk are
mandatory

Save
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Megjegyzés:
A Wi-Fi modul sorozatszáma a termék 
Csatlakozási beállításai közt is leolvasható (a 
képen látható módon)

4.  Miután a hálózatot a fenti lépésekkel 
konfigurálta, kattintson az oldal alján 
található linkre a termékregisztrációhoz!

86%TIM    4G 17:41

Login

Forgot password?

DEMO

mario.rossi@

***************

Login

REGISTRATION

86%TIM    4G 17:42

Per favore avvia la
procedura di configurazione

sul dispositivo

In attesa di rilevare il
dispositivo ...

Se hai già configurato la rete WIFI o se il tuo
dispositivo è GPRS clicca qui

86%TIM    4G 17:42

Start network configuration 
on the product

Waiting to detect
 the product

If you have already configured 
the Wi-Fi network on the product or it uses a 

GPRS connection, please  click here

Ez a gyári szám a WiFi 
modul sorszáma

XXXXXXXXXXXX

Gyári szám

5.  Adja meg a kért adatokat, valamint a kazán 
Wi-Fi moduljának sorszámát.

6. Miután a regisztráció sikeresen megtörtént, 
az Ariston Net alkalmazással a távolból is 
irányíthatja a terméket.



ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo Hungária kft
1135 Budapest, Hun u. 2.
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