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Komfovent Domekt to pierwsze centrale wentylacyjne naprawdę on-line. Podłącz urządzenie do 

chmury producenta i zyskaj nowe możliwości!

* po rejestracji urządzenia na stronie www.ventia.pl

Instrukcja nie dotyczy central nawiewnych Domekt z automatyką C5!

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Korzystaj stale z aktualnego oprogramowania! Komfovent 

jako czołowy producent rekuperatorów domowych 

w Europie, stale współpracuje z użytkownikami urzą-

dzeń i rozwija produkt w oparciu o przekazane opinie. 

Dzięki temu, aktualizacje zawsze odpowiadają na bieżące 

potrzeby użytkowników sprawiając, że seria Domekt 

jest tak dobrze dopasowana do potrzeb klientów.

ZDALNE WSPARCIE

VENTIA jako generalny dystrybutor rekuperatorów 

Komfovent w Polsce, dożywotnio umożliwia wsparcie 

techniczne naszych wykwalifikowanych inżynierów, 

masz problem? Skorzystaj z usługi zdalnego wsparcia, 

oczywiście za darmo!

3 LATA GWARANCJI

Komfovent Domekt to urządzenia o najwyższej 

jakości wykonania, jesteśmy ich pewni dlatego po 

podłączeniu do Internetu rekuperatora zakupionego 

nie wcześniej niż w styczniu 2020 r. dostaniesz od nas 

dodatkowy rok gwarancji!*

KOMPATYBILNOŚĆ WSTECZNA

Komfovent nie zapomina o użytkownikach, którzy już 

posiadają nasze urządzenia. Wszystkie urządzenia Domekt 

z automatyką C6, wyprodukowane od 2017 roku mają 

możliwość podłączenia do chmury. Wystarczy aktuali-

zacja oprogramowania.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA W JEDNYM 
MIEJSCU

Jesteś instalatorem? Montujesz dużo urządzeń? Dodaj 

wszystkie urządzenia do swojej aplikacji i w prosty 

sposób pomagaj swoim Klientom bez konieczności 

wizyt domowych.

DOSTĘP Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH I DOMO-
WYCH Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ZIEMI

Webserwer, inteligentny protokół DHCP oraz nano-

router wifi gratis - to zestaw, dzięki któremu będziesz 

mógł się łączyć ze swoim rekuperatorem z dowolnego 

urządzenia mobilnego, gdziekolwiek będziesz.
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Aby ułatwić konfigurację urządzenia wybierz odpowiednią opcję, po jej wybraniu zostaniesz auto-

matycznie przeniesiony w odpowiednie miejsce Instrukcji.

Posiadam urządzenie zakupione w czerwcu 2020 roku lub później.

Korzystam z przewodu LAN Korzystam z dodatkowego nano routera

Przewód
LAN

Sieć
WiFi

Przewód
LAN

Sieć
WiFi

Sieć
WiFi

Przejdź do konfiguracji

Rozpocznij aktualizację

Przejdź

Przejdź do konfiguracji

Posiadam urządzenie zakupione wcześniej niż w czerwcu 2020

Do korzystania z aplikacji Komfovent Control wymagana jest odpowiednia wersja 

oprogramowania, wykonaj aktualizację oprogramowania.

Masz problem z ustawieniem aplikacji? Sprawdź najczęstsze 
pytania i odpowiedzi.

1

Wariant

2

Wariant
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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA AUTOMATYKA C6/C6M

Aktualizacji oprogramowania automatyki C6/C6M, można dokonać wyłącznie z wykorzystaniem dowolnego komputera, w tym celu należy skonfigurować po-

łączenie ze zintegrowanym web serwerem automatyki, więcej informacji na ten temat odnajdziesz na stronie nr 25 w Instrukcja automatyki C6M oraz na stronie 

nr 6 w Instrukcja automatyki C6.

W celu aktualizacji oprogramowania, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi.

1. Wyłącz centralę wentylacyjną, wybierając przy-

cisk „WYŁĄCZ” na panelu sterowania C6.1.

2. Sprawdź adres IP centrali wentylacyjnej, w tym 

celu na panelu sterowania C6.1 przejdź do „Menu”, 

przytrzymaj przycisk „Ustawienia” (5sek), następnie 

wybierz opcję „Połączenie”.

3. Podłącz centralę wentylacyjną do komputera lub sieci lokalnej.1

4. Na komputerze uruchom dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP, odczytany z panelu sterowania C6.1.

5. Zaloguj się do zintegrowanego web serwera automatyki C6 wykorzystując dane: 

1.  Więcej informacji na temat podłączenia komputera do centrali wentylacyjnej odnajdziesz na stronie nr 25 w Instrukcja automatyki C6M oraz na stronie nr 6 w Instrukcja automatyki C6.

2. Jeżeli hasło zostało wcześniej zmienione, użyj aktualnego.

Login: user,

Hasło: user2.

https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/DOMEKT_C6M_19-03_PL.PDF
https://www.ventia.pl/centrale-wentylacyjne-komfovent/produkty-komfovent/centrale-domekt-50-800-m3h/r-wymiennik-obrotowy/product/domekt-r-400-h?file=pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/C6.1_C6.2_Instrukcja_montazu_i_obslugi.pdf
https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/DOMEKT_C6M_19-03_PL.PDF
https://www.ventia.pl/centrale-wentylacyjne-komfovent/produkty-komfovent/centrale-domekt-50-800-m3h/r-wymiennik-obrotowy/product/domekt-r-400-h?file=pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/C6.1_C6.2_Instrukcja_montazu_i_obslugi.pdf
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6. Przejdź do zakładki „USTAWIENIA” i w polu „INFORMACJE” sprawdź wersję programu modułu głównego oraz panelu sterowania.

Rys 1. Web serwer automatyki C6/C6M.

Dla przykładu jeżeli posiadasz wersję C6 1.3.17.20 oznacza to, że jej numer to 20.

• Korzystanie z aplikacji „Komfovent Control” jest możliwe jeżeli wersja programu modułu głównego to X.X.X.28 lub nowsza.

• Jeżeli wersja programu panelu sterowania to X.X.X.10 lub nowsza, oprogramowanie panelu sterowania będzie uaktualnione razem z płytą główną C6.

• Jeżeli wersja programu panelu sterowania jest starsza niż X.X.X.10, uaktualnione zostanie wyłącznie oprogramowanie płyty głównej C6.

Więcej o konfiguracji aplikacji „Komfovent Control” dowiesz się 

w dalszej części instrukcji. – Przejdź.

https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/pozostale/Aplikacja_Komfovent_control_01.pdf
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7. Pobierz najnowsze oprogramowanie Komfovent dla automatyki C6/C6M korzystając z poniższych linków.

• Oprogramowanie dla central wentylacyjnych z wersją programu modułu głównego X.X.X.15 lub nowszą (.mbin).  

• Oprogramowanie przejściowe dla central wentylacyjnych z wersją programu modułu głównego X.X.X.14 lub starszą (.bin).

Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania, prosimy 

upewnić się, że Państwa komputer jest podłączony do napięcia, je-

żeli pracują Państwo z wykorzystaniem baterii powinna być w pełni 

naładowana. 

VENTIA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

uszkodzenia, spowodowane nieprawidłowym przeprowadzeniem 

procesu aktualizacji oprogramowania.

8. W oknie przeglądarki internetowej w pasku 

adresu, wpisz IP centrali wentylacyjnej dodając 

przyrostek /g1.html.

Jeżeli po wpisaniu adresu zostaniesz poproszony 

o zalogowanie się, wykorzystaj dane zamieszczo-

ne w punkcie 5.

9. Po załadowaniu strony wybierz przycisk „Wy-

bierz plik”, następnie wskaż lokalizację pliku aktu-

alizacyjnego na swoim komputerze, po wybraniu 

pliku aktualizacyjnego kliknij przycisk „Upload”.

W linii „Status” pojawi się informacja o procesie 

aktualizacji „uploading”.

• Jeżeli program modułu głównego to X.X.X.15 

lub nowszy, wybierz plik z rozszerzeniem .mbin.

• Jeżeli program modułu głównego to X.X.X.14 

lub starszy, wybierz plik z rozszerzeniem .bin.

10. Po około 30-60 sekundach w linii „Status” pojawi się komunikat:

• „Firmware uploaded successfully, device is restarting. Panel 

firmware upload success: wait until finished”, jeżeli w tym 

samym czasie rozpoczęła się aktualizacja programu modułu 

głównego i panelu sterowania.

http://www.komfovent.com/Update/Controllers/firmware.php?file=mbin
http://www.komfovent.com/Update/Controllers/firmware.php?file=bin
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• „Firmware uploaded successfully, device is restarting.” Jeżeli 

aktualizacji uległ wyłącznie program modułu głównego.

• „Firmware upload error”, jeżeli aktualizacja nie powidła się, 

przejdź do punktu 16.

11. Po około 1-2 minutach, od momentu zakończenia aktualizacji, program modułu głównego zostanie uaktualniony 

a urządzenie automatycznie zresetowane.

Jeżeli program panelu sterowania był aktualizowany, na panelu sterowania pojawi się pasek procesu aktualizacji „Up-

dating”, po zakończeniu panel zostanie automatycznie zresetowany.

12. Jeżeli wersja programu modułu głównego przed aktualizacją to np. X.X.X.10 lub starsza, po aktualizacji adres IP 

centrali wentylacyjnej zostanie zmieniony na domyślny tj. 192.168.0.60, jeżeli jest to niezbędne możesz go zmienić 

wykorzystując panel sterowania C6.1, przejdź do punkt 2.

13. Jeżeli wersja programu modułu głównego przed aktualizacja to np. X.X.X.14 lub starsza, po aktualizacji do wersji przejściowej, powtórz kroki  z punktów 7–11 

z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania.

14. Po ukończeniu aktualizacji, sprawdź wersję oprogramowania wykorzystując z informację z punktów 2–6.

15. Jeżeli wersja programu panelu sterowania to X.X.X.9 lub starsza, nowe funkcje będę dostępne wyłącznie przez zintegrowany web serwer automatyki C6 do-

stępny za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, i nie będą widoczne na panelu sterowania C6.1, panel sterowania będzie działał normalnie tak jak przed aktu-

alizacją. Jeżeli nowe funkcje panelu sterowania są niezbędne, skontaktuj się z działem serwisu Ventia który przekaże Ci informacje o możliwych rozwiązaniach.

16. Jeżeli aktualizacja oprogramowania nie powiodła się, postępuj zgodnie z poniższym schematem.

• Sprawdź czy wykorzystany został poprawny plik do aktualizacji – punkty 6, 7, 9.

• Odłącz urządzenia od zasilania na 1 minutę, następnie podłącz je ponownie.

• Zresetuj komputer z którego korzystasz przy aktualizacji oprogramowania.

• Wykorzystaj inną przeglądarkę internetową (rekomendujemy: Google Chrome, Mozilla Firefox).

• Podłącz komputer bezpośrednio do płyty głównej (pomiń pośrednictwo sieci lokalnej).

• Jeżeli aktualizacja dalej kończy się niepowodzeniem skontaktuj się z działem serwisu Ventia.
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KONFIGURACJA NANO ROUTERA
Prawidłowa konfiguracja routera jest niezbędna do korzystania z aplikacji Komfovent Control w przypadku gdy przeprowadzenie kabla LAN, nie jest możliwe.

1. Pobierz bezpłatną aplikację „TP-Link Tether”, dostępną na platformie Android OS, oraz iOS. Aplikację mobilną można pobrać skanując kod QR lub klikając 

w ikonę systemu.

2. Podłącz router TL-WR802N do napięcia.

3. Uruchom aplikację „TP-Link Tether”.

3.1. Zarejestruj darmowe konto w systemie 

TP-link (lub zaloguj się jeśli już je posiadasz).

3.2. Aktywuj konto w systemie TP-link.
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4. Skonfiguruj połączenie z routerem.

4.1. Wybierz rodzaj routera, i nawiąż z nim połączenie.

Pamiętaj, w celu 

zalogowania do 

routera, wykorzystaj 

dane widniejące na 

jego odwrocie.
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4.2. Zmień tryb pracy routera.

Po zmianie trybu pracy, router ulegnie samoczynnemu resetowi, po 

którym, będzie wymagane ponowne nawiązanie połączenia WiFi 

w telefonie oraz odświeżenie aplikacji.
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4.3. Połącz router z domową siecią WiFi.

Po wybraniu sieci domowej i wprowadzeniu danych potrzebnych 

do logowania konfiguracja zostanie zakończona a router będzie 

gotowy do podpięcia pod centralę wentylacyjną.

Po prawidłowej konfiguracji routera podłącz go do centrali i przeprowadź konfigurację aplikacji.

Przejdź
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W najnowszych wersjach oprogramowania (x.x.x.31 i nowsze) w za-

kładce „Połączenie” jest widoczne pole „Status”, które informuje 

o statusie połączenia.

• Brak połączenia - centrala wentylacyjna nie jest połączona 

z lokalną siecią lub nie ma dostępu do sieci Internet.

• Brak dostępu do sieci Internet - centrala wentylacyjna jest 

połączona z lokalną siecią i komunikuje się z routerem, jednak 

nie ma dostępu do sieci Internet.

• Połączono - centrala wentylacyjna ma dostęp do sieci Internet.

Jeżeli nie posiadasz panelu sterowania C6.1, w pierwszej kolejności spró-

buj połączyć się z urządzeniem za pomocą aplikacji „Komfovent Control: 

Cloud based”, postępując zgodnie z dalszą częścią instrukcji (w najnow-

szych wersjach oprogramowania (x.x.x.31 i nowsze) protokół DHCP jest 

aktywowany automatycznie po wykryciu połączenia z siecią).

KONFIGURACJA APLIKACJI KOMFOVENT CONTROL

1. Pobierz bezpłatną aplikację „Komfovent Control: Cloud based”, dostępną na platformie Android OS, oraz iOS. Aplikację mobilną można pobrać skanując kod 

QR lub klikając w ikonę systemu.

2. Po podłączeniu, w centrali wentylacyjnej, należy sprawdzić status połączenia z chmurą Komfovent, w tym celu na panelu sterowania C6.1 przejdź do „Menu”, 

przytrzymaj przycisk „Ustawienia” (5sek), następnie wybierz opcję „Połączenie”.
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3. Przed uruchomieniem aplikacji jeżeli jest to możliwe odszukaj kod QR, będzie on potrzebny w dalszej części instrukcji. Kod QR jest zlokalizowany na płycie 

głównej C6/C6M wewnątrz centrali wentylacyjnej oraz na naklejce „Remote Control” (pol. Zdalna kontrola) na jego obudowie (urządzenia wyprodukowane 

w 2020 roku).

Rys 1. Płyta główna automatyki C6M oraz C6.

Rys 2. Wzór naklejki „Remote Control” (pol. Zdalna kontrola).

Uwaga, wszystkie kody QR są unikalne i przypisane do konkretnej 

centrali wentylacyjnej!
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4. Uruchom aplikację Komfovent Control a następnie wybierz przycisk z ikoną strzałki i skorzystaj z opcji „Przeczytaj kod QR”. Aparat w smartphonie zostanie akty-

wowany automatycznie, następnie skieruj jego obiektyw na kod QR, „ID kontrolera” pojawi się automatycznie (aplikacja posiada wbudowany czytnik kodów QR).

Jeżeli chcesz skorzystać z opcji wyszukania centrali wentylacyjnej w sieci lokalnej, w tym samym menu skorzystaj z opcji „Znajdź ID w lokalnej sieci WIFI”, pamię-

taj, że opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku gdy centrala wentylacyjna oraz smartphone są połączone z tą samą siecią lokalną (domowym routerem).

5. Po uzupełnieniu pola „ID kontrolera” w kolejnym wprowadź hasło, domyślnie user. Jeżeli wcześniej zmieniłeś hasło przy użyciu zintegrowanego web serwera 

automatyki, użyj nowego również dla aplikacji mobilnej. Wprowadź wszystkie wymagane informacje i kliknij „Zaloguj się”, zaczekaj aż urządzenie połączy się 

z serwerem Komfovent.

6. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji zostaniesz przekierowany do przeczytania i zaakceptowania regulaminu. Po akceptacji regulaminu i prawidło-

wym zalogowaniu do chmury, zostaniesz poproszony o podanie nazwy urządzenia, może być dowolna (przykładowo: Dom, Biuro itd.). Pamiętaj, że jeżeli masz 

kilka urządzeń, które zamierzasz kontrolować z aplikacji, nazwa jest istotna, ponieważ w późniejszym czasie dzięki niej, w łatwy sposób będziesz mógł odnaleźć 

interesującą centralę wentylacyjną. 

Aplikacja „Komfovent Control”, zapamiętuje dane ostatniej zalogowanej centrali wentylacyjnej, jeżeli korzystasz z jednego urządzenia, przy kolejnym urucho-

mieniu wybierz opcję „Zaloguj się”.
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Funkcje dostępne w aplikacji mobilnej w większości pokrywają się z  możliwościami panelu sterowania C6.1, więcej informacji w Instrukcja automatyki C6. 

Dodatkowo w aplikacji jest możliwa: synchronizacja czasu, zmiana hasła dostępu lub połączenie z innym urządzeniem z listy zapisanych, wszystkie te opcje, 

znajdziesz po zalogowaniu w zakładce „Ustawienia”.
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

1. Skanowanie kodu QR z naklejki na drzwiach centrali wentylacyjnej nie przenosi do strony z której można pobrać aplikację „Komfovent Control”. 

Rozwiązanie:

Kod QR znajdujący się na naklejce na drzwiach centrali wentylacyjnej służy do skanowania ID kontrolera, aplikację pobierzesz wyszukując frazę „Komfovent 

Control” w Google Play lub App Store.

2. Skanowanie kodu QR z tabliczki znamionowej centrali wentylacyjnej nie powoduje uruchomienia aplikacji.

Rozwiązanie:

Kod QR znajdujący się na tabliczce znamionowej centrali zawiera wyłącznie informację o numerze wewnętrznym produktu, jego modelu oraz numerze seryj-

nym, nie posiada informacji związanych z aplikacją „Komfovent Control”. Aby połączyć się z aplikacją wykorzystaj kody QR znajdujące się na płycie głównej lub 

naklejce „Remote Control”.

3. Nie mogę odnaleźć centrali wentylacyjnej korzystając z opcji „Przeczytaj kod QR”.

3.1 Centrala wentylacyjna nie jest podłączona do routera lub protokół DHCP nie został aktywowany.

Rozwiązanie:

Podłącz centrale wentylacyjna do routera przy użyciu standardowego kabla LAN. Włącz protokół „DHCP” w tym celu na panelu sterowania C6.1 przytrzymaj 

przycisk „Ustawienia” (5sek), i wybierz opcję „Połączenie”. Zaczekaj 10min, dane centrali wentylacyjnej będą synchronizowane z serwerem Komfovent.

3.2 Smartphone korzysta z pakietu danych lub jest podłączony do innej sieci WIFI niż router z którego korzysta centrala wentylacyjna.

Rozwiązanie:

Włącz WIFI na smartphonie i połącz się z tym samym routerem do którego podłączona jest centrala wentylacyjna.

3.3 Wersja oprogramowania centrali wentylacyjnej jest zbyt stara.

Rozwiązanie:

Sprawdź wersję oprogramowania centrali wentylacyjnej, w tym celu przytrzymaj na panelu sterowania C6.1 przez 10sek przycisk „Przegląd”. 

Jeżeli wersja oprogramowania jest starsza niż x.x.x.28, przeprowadź aktualizacje oprogramowania lub skorzystaj z usługi zdalnego wsparcia Ventia. 

• Instrukcja aktualizacji oprogramowania – automatyka C6/C6M.

• Instrukcja przeprowadzenia usługi zdalnego wsparcia.

3.4 Wersja automatyki wykorzystywana przez centralę wentylacyjną, nie wspiera aplikacji „Komfovent Control”.

Rozwiązanie:

Aplikacja „Komfovent Control” może współpracować wyłącznie z centralami wentylacyjnymi typoszeregu DOMEKT, które są wyposażone w automatykę C6 

lub C6M. Aplikacja „Komfovent Control” nie wspiera central wentylacyjnych z innymi typami automatyki np. C3, C4, C5.

https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/pozostale/Aktualizacja_oprogramowania_C6_01.pdf
https://serwis.ventia.pl/docs/ventia_instrukcja_przeprowadzenia_zdalnego_wsparcia.pdf
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4. Przy użyciu opcji „Znajdź ID w lokalnej sieci WIFI” odnajduje „ID kontrolera”, jednak połączenie z nią, nie jest możliwe.

5. Nie mogę połączyć się z centralą wentylacyjną przy użyciu kodu QR znajdującego się na drzwiach urządzenia.

4.1 Smartphone nie ma dostępu do sieci Internet.

Rozwiązanie:

Aktywuj połączenie z siecią Internet na smartphonie, następnie z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki sprawdź czy masz do niej dostęp.

4.2 Router nie ma dostępu do sieci Internet.

Rozwiązanie:

Aktywuj na routerze połączenie z siecią Internet, w przypadku jego braku, skontaktuj się z administratorem sieci lub jej operatorem.

4.3 Centrala wentylacyjna nie ma aktywnego protokołu „DHCP”.

Rozwiązanie:

Aktywuj protokół „DHCP”3 , w tym celu na panelu sterowania C6.1 przytrzymaj przycisk „Ustawienia” (5sek) i wybierz opcję „Połączenie”. Zaczekaj 10min, 

dane centrali wentylacyjnej będą synchronizowane z serwerem Komfovent.

4.4 Synchronizacja z serwerem Komfovent nie jest możliwa z powodu zbyt wolnego łącza internetowego. 

Rozwiązanie:

Odłącz centralę wentylacyjną od napięcia, zresetuj router. Zaczekaj 10min, dane centrali wentylacyjnej będą synchronizowane z serwerem Komfovent.

4.5 Połączenie z centralą wentylacyjną jest blokowane przez router lub ograniczane przez administratora lub operatora sieci Internet. 

Rozwiązanie:

Ustawienia wewnętrzne routera muszą wspierać protokoły DHCP oraz UDP, z wykorzystaniem instrukcji obsługi dołączonej do routera sprawdź jego usta-

wienia lub skontaktuj się z administratorem sieci lub jej operatorem.

5.1 Smartphone nie ma dostępu do sieci Internet.

Rozwiązanie:

Aktywuj połączenie z siecią Internet na smartphonie, następnie z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki sprawdź czy masz do niej dostęp. 

5.2 Router nie ma dostępu do sieci Internet.

Rozwiązanie:

Aktywuj na routerze połączenie z siecią Internet, w przypadku jego braku, skontaktuj się z administratorem sieci lub jej operatorem.

5.3 Kod QR został zeskanowany na smartphonie  w fabrycznej aplikacji „Aparat” lub innej służącej do skanowania kodów QR.

Rozwiązanie:

Kod QR musi zostać zeskanowany w aplikacji „Komfovent Control”, w tym celu wykorzystaj opcję „Przeczytaj kod QR”.

5.4 Zeskanowano nieprawidłowy lub uszkodzony kod QR.

Rozwiązanie:

Zeskanuj kod QR znajdujący się na drzwiach centrali wentylacyjnej (dotyczy wyłącznie urządzeń wyprodukowanych w 2020 roku). Dodatkowy kod QR 

odnajdziesz na płycie głównej C6/C6M wewnątrz centrali wentylacyjnej. Jeżeli nie możesz odnaleźć kodu QR, lub jest on uszkodzony, odszukaj centralę 

wentylacyjną w lokalnej sieci WIFI, korzystając z opcji „Znajdź ID w lokalnej sieci WIFI”.

3 Aktywacja protokołu „DHCP” powoduje utratę statycznego adresu IP, dla przykładu korzystanie z wcześniej ustawionych zewnętrznych adresów IP nie będzie możliwe.
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6. Aplikacja “Komfovent Control” podczas logowania wymaga podania hasła, co mam wpisać? 

Rozwiązanie:

Jeżeli w przeszłości nie dokonano zmian hasła z wykorzystaniem zintegrowanego web serwera automatyki, podaj domyślne hasło: user. 

Po zalogowaniu, z powodów bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła, można tego dokonać z pozycji aplikacji („Menu” -> „Ustawienia” -> „Zmień hasło”), po 

dokonaniu zmian, przy kolejnym uruchomieniu wykorzystaj nowe hasło.

7. Zapomniałem hasła do aplikacji „Komfovent Control”, co mam zrobić?

Rozwiązanie:

Połącz się z centralą wentylacyjną wykorzystując zintegrowany web serwer automatyki (więcej informacji na ten temat odnajdziesz na stronie nr 25 w Instrukcja 

automatyki C6M oraz na stronie nr 6 w Instrukcja automatyki C6). Przejdź do zakładki „Ustawienia” i skorzystaj z opcji „Zresetuj hasło Komfovent Control”. Po 

zresetowaniu hasła, zaloguj się do centrali wentylacyjnej wykorzystując domyślne: user.

8. Podczas połączenia, aplikacja „Komfovent Control” wymaga zmiany nazwy centrali wentylacyjnej, co mam zrobić?

Rozwiązanie:

Nazwa centrali wentylacyjnej może być dowolna (przykładowo: Dom, Biuro itd.), jednak pamiętaj, że jeżeli masz kilka urządzeń, które zamierzasz kontrolować 

z aplikacji, nazwa jest istotna, ponieważ w późniejszym czasie dzięki niej, będziesz mógł szybciej odnaleźć interesującą centralę wentylacyjną. Aby to zrobić 

wykorzystaj opcję „Wybierz z listy”.

https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/DOMEKT_C6M_19-03_PL.PDF
https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/DOMEKT_C6M_19-03_PL.PDF
https://www.ventia.pl/pliki/ventia/wsparcie_instrukcje/instrukcje_komfovent/automatyka/C6.1_C6.2_Instrukcja_montazu_i_obslugi.pdf
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