
Efento Gateway - Quick Manual 

1. Csatlakoztassa az Efento Gateway eszközt a számítógéphez RJ45 kábellel és tápegységgel.

2. A hálózati kártya beállításainak módosítása. Ehhez menjen a Vezérlőpultra, válassza a Hálózat és
megosztási központot, majd a megjelenő menüben a bal oldalon az ablakban válassza az Adapter
beállítások módosítása lehetőséget. A hálózati kapcsolatok közül válassza ki a kapcsolat ikonját, pl.
(Ethernet vagy Helyi kapcsolatok), majd az alábbiak szerint módosítsa az IPv4 beállításokat:

3. Webböngészőbe írja be a 192.168.120.89 címet (alapértelmezett Efento Gateway címe). Jelentkezzen be
az Efento Gateway konfigurációs paneljébe (bejelentkezés: admin jelszó: admin) és ezután menjen a 
Settings fülre.
4. Hálózati beállítások módosítása: állítsa be az új IP címet úgy, hogy az eszköz működjön a célhálózaton.
Változtatások elfogadása a "Save" gombbal. 



5. Csatlakoztassa az Efento Gateway-t a célhálózat switch-hez/routerhez.

6. Jelentkezzen be az Efento Gateway konfigurációs paneljébe az újonnan kijelölt IP-cím megadásával
a böngészőben. A Gate menüben változtassa meg az alapértelmezett IP címet a router IP címére pl.: 
router esetén 192.168.1.1, vagy router nélkül 192.168.0.1 értékre, majd menjen a Settings fülre.
7. A második böngészőkártyán jelentkezzen be az Efento Cloud platformra - cím: �https://cloud.efento.io és
regisztráljon egy azonosítót a megjelenő utasítások szerint. 

8. Miután belépett a platformra, olvassa le az organization keyt és másolja át az "Organization key" mezőbe
a  "Settings"  fülnél  az  Efento Gateway  paneljében (7.pont)

9. Az érzékelők mérései az Efento Cloud plattformra kerülnek
az új érzékelők megjelennek a konfigurációs lapon a lakat 
ikonnal. A szenzornak a szervezethez történő hozzáadásához 
nyomja meg a lakat ikonját az érzékelő sorozatszáma mellett, 
és adja meg a megfelelő felhő kulcsot.

Fontos: Az eszköz visszaállítható a gyári beállításokra, például nyomja meg és tartsa lenyomva a tollat 
vagy a tűt a készülék hátulján lévő lyuknál. Ha a LED-ek villogni kezdenek, engedje fel a gombot és várjon 
kb. 1 percig, amíg csak egy LED világít. A művelet után a készülék gyári IP-címet (192.168.120.89) 
tartalmazza.

https://cloud.efento.io/



