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PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE MODUŁU MCZ WIFI 

 

 

Zestaw z modułem 

 

Smartfon może współpracować z modemem w dwóch trybach: 

− Point to point 

Smartfon jest połączony bezpośrednio z modemem za pomocą sieci WiFi wytworzonej przez 

modem. Zasięg sieci ok 10 m.  

  

− Web 

Smartfon jest połączony do domowej sieci WiFi oraz modem również jest połączony do 
domowej sieci WiFi. Komunikacja piecyka z telefonom odbywa się przez domową siec oraz 

zdalny serwer.  

 

UWAGA: kolejność podłączenia zasilania elektrycznego do urządzeń jest bardzo ważna.  

1. Najpierw podłącz do prądu modem WiFi. 

2. Później podłącz zasilanie elektryczne do piecyka.  

Ta zasada jest bardzo ważna.  
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Podłączenie okablowania. 

1. Sprawdź czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony do modemu za pomocą gniazda 
Micro USB.  

2. Sprawdź czy złącze w modemie jest prawidłowo podłączone. Skontroluj przewody zgodnie z 
opisem: od lewej: czarny, biały, czerwony, pusty.  

 
 

3. Sprawdź czy modem jest prawidłowo podłączony do płyty głównej piecyka. Skontroluj 

przewody zgodnie z opisem: od lewej: pusty, czarny, czerwony, biały.  

   

Piecyk. 

1. Upewnij się, ze piecyk posiada technologię Active +. 

2. Sprawdź czy płyta główna posiada oprogramowanie 145 lub wyższe. W razie potrzeby 

zaktualizuj płytę główną i wyświetlacz EMO (jeśli jest na wyposażeniu).  

3. W przypadku piecyków Air, Comfort Air z pilotem, sprawdź czy suwak na panelu awaryjnym 

jest ustawiony w pozycji Remote.  

 
4. W przypadku piecyków Air, Comfort Air z pilotem, należy podłączyć do piecyka dodatkową 

sondę (kod 4013004) do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.  
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Smartfon. 

1. W przypadku iOS upewnij się, że posiadasz system co najmniej w wersji 7.1. 

2. W przypadku Android upewnij się, że posiadasz system co najmniej w wersji 4.0.3. 

3. Sprawdź czy masz zainstalowaną aplikację o nazwie „MCZ WiFi”. Musi ona być zaktualizowana 
do najnowszej wersji. 

Domowa sieć WiFi. 

Jeśli występuje problem z komunikacją modemu z domowym ruterem WiFi, sprawdź czy są otwarte 

następujące porty: 80, 50612, 47067. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, skontaktuj się 
bezpośrednio z producentem rutera lub z administratorem tej sieci. 

 

Komunikaty LED 

Zielona dioda LED Czerwona dioda LED Informacje 

Miga Miga 

Odbieranie sygnału z rutera 

domowej sieci WiFi. 

Aplikacja wróci do głównego 
ekranu.  

Naprzemiennie zapala się na 
stałe i miga 

Miga 

Aplikacja wróciła do głównego 

ekranu. 

Modem uzyskał połączenie z 

domowym WiFi, jest w trybie 

gotowości i czeka na polecenia.   

Pali się stałym światłem Miga 
Modem nie jest połączony z 

domowym ruterem WiFi.  

Nie pali się Nie pali się 

Brak zasilania, brak połączenia, 
awaria.  

Trzeba spróbować aktualizacji 

aplikacji: Włącz moduł WiFi 
po 5 sek. (po zapłonie piecyka) 

poczekaj jeszcze 5 sek. i 

poczekaj, aż zaświeci się zielona 
dioda LED. Otwórz aplikację, 

wybierz "Ulubione", a 

następnie "Aktualizuj 

oprogramowanie" z 

rozwijanego menu. 

 

 

Z poważaniem, 

Zespół wsparcia technicznego  

 

tel. 68 363 81 88 wew.4 

e-mail: wsparcie@wentor.pl  

mailto:wsparcie@wentor.pl

