Gateway

Installation af Gateway
1. Samling
Saml din ReMoni Gateway uden at tænde
for strømmen.

2. Forbindelse
Forbind din Gateway til internettet med en
af følgende muligheder:
a - Ethernet
b - WiFi
c - Data dongle

2a. Ethernet
1. Forbind dit ethernet kabel til din
Gateway.
2. Tænd for strømmen til din Gateway.

2b. WiFi
1. Tænd for strømmen til din Gateway
og vent ca. 60 sekunder.
2. Forbind en smartphone, tablet eller
PC til WiFi netværket med
navnet/SSID: ReMoni_Gateway
3. Et browservindue til WiFi
installation vil dukke op.*
4. Følg instruktionerne på skærmen.
* Hvis vinduet ikke vises, undersøg om der er forbindelse
til netværket ReMoni_Gateway. Hvis du er forbundet til
WiFi netværket ReMoni_Gateway og browservinduet stadig
ikke vises, åbn da din browser og skriv følgende IP ind i din
adresselinje: 192.168.42.1
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2c. Data dongle
1. Forbind data donglen til din
Gateway.
2. Tænd for strømmen til din Gateway.

Hvis en Gateway har forbindelse til ﬂere netværk, prioriteres forbindelserne på følgende måde:
1. Ethernet
2. WiFi
3. Data dongle

3. ReCalc
Log ind på ReCalc: recalc.remoni.com og registrer din Gateway ved hjælp af det AccessPoint ID
der står på dit AccessPoint.

OBS:

Det bedste signal opnås ved installation minimum 1 meter over jorden.
Datablade foreﬁndes på ReMonis hjemmeside: remoni.com.

Fejlﬁnding

Hjælp til Gateway
I bunden af din Gateway er der to dioder, en rød og en grøn. Disse to
dioder kan hjælpe med at identiﬁcere eventuelle fejl ved hjælp af tabellerne herunder.
Diode slukket

Diode tændt

Diode blinker

Diode Beskrivelse
Alt virker – Gatewayen har internetforbindelse og AccessPoint er forbundet.
Der er ingen internetforbindelse, men AccessPoint er forbundet.
Der er fejl mellem Raspberry Pi og AccessPoint eller AccessPoint er ikke forbundet. Der er
internetforbindelse.
Der er fejl mellem Raspberry Pi og AccessPoint eller AccessPoint er ikke forbundet. Der er
heller ikke nogen internetforbindelse.
Der er ingen strøm til Gateway.
Der er ikke indsat et SD-kort i Raspberry Pi.

Besøg vores videnscenter for vejledninger og hjælp på: support.remoni.com.

