Stručný průvodce instalací
Digitálních hodin DC, DA, DE Wifi
Hodiny WiFi mají výchozí nastavení sítě, které slouží k připojení hodin k počítači s funkcí Hotspot.
Jakmile je toto připojení k WiFi hodinám navázáno, je nutné změnit nastavení hodinové sítě na konečné nastavení
stávající sítě WiFi zákazníků.
Krok
1.

Postup nastavení
Připojení k WiFi hodinám pomocí
funkce Hotspot vašeho počítače.

Poznámky

1. Použijte počítač se systémem
Windows 10 OS, který poskytuje
připojení WiFi.
2. Otevřete v počítači nabídku
Mobilní hotspot.
3. Nakonfigurujte svůj mobilní
hotspot s výchozím nastavením
hodin WiFi:
Název sítě: MOBA-WIFI
Heslo: hgfedcba
Síťové pásmo: 2,4 GHz
4. Zapněte Hotspot v počítači.
5. Připojte hodiny do síťového
napájení.
6. V položce P26 hlavního MENU
nastavte hodnotu 2. Pokyny
naleznete v návodu k hodinám.
7. Zkontrolujte na počítači, zda
jsou hodiny WiFi správně
připojeny k hotspotu. Můžete
také zkontrolovat zobrazenou
MAC adresu, abyste zajistili
připojení správných hodin.

2.

Nyní se připojte k hodinám
pomocí Telnetu.
1. Nainstalujte na svůj počítač
freeware "Putty".
Ujistěte se, že je SW na vašem
počítači nainstalován správně.
2. Připojte se pomocí Putty (typ
připojení telnet) k vašim WiFi
hodinám. K tomu potřebujete

© MOBATIME

(Příklad: Putty https://www.putty.org/)

1/3

QE-801301.01

IP adresu hodin, která je
zobrazena v přehledu
konfigurace hotspotu.
3. Klikněte na "Otevřít" a zadejte
heslo: 718084
Nyní máte přístup k hodinám
přes Putty nástroj.

3.1
DHCP

Možnost č. 1:
Zapojení hodin WiFi
do požadované WiFi sítě pomocí
protokolu DHCP.

Příklad nastavení wi-fi sítě:

K tomu jsou zapotřebí informace
o síti Wi-Fi s protokolem DHCP:
a. SSID
b. Heslo
c. Typ zabezpečení/ šifrování
d. Server NTP
e. Provozní režim sítě: unicast,
DHCPv4
f. Změňte režim Wifi na výše
definovanou síť
Pro konfiguraci hodin WiFi použijte
následující příkazy:
1. Putty: wifi –s <SSID>
Jako příklad wifi -s Mobatime
Stiskněte tlačítko "Enter" a
pokračujte krokem 2-8
2. Putty: wifi –p <Heslo>
3. Putty: wifi –w <Typ šifrování
viz obrazovka>
4. Putty: conf –u1 <NTP server>
5. Putty: conf –p19:03
6. Putty: wifi –m 1
7. Putty: exit
S příkazem "exit" bude nastavení
konfigurace odesláno do WiFi
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hodin. WiFi hodiny jsou nyní
připojeny k místní síti WiFI.

Po příkazu "exit" se zobrazí tato zpráva, která je normální.
z důvodu ztráty síťového připojení.

3.2
Možnost č. 2:
Statické Zapojení hodin požadované WiFi
se statickou IP adresou.
K tomu jsou potřeba informace
o vaší WiFI bez DHCP :
a. SSID
b. Heslo
c. Typ zabezpečení/ šifrování
d. Režim provozu sítě: unicast,
ruční nastavení sítě
e. IP
f. Gateway
g. Subnetmask
h. NTP server
i. DNS server
j. Změňte režim Wifi

5.

Pro konfiguraci hodin WiFi použijte
následující příkazy.
1. Putty: wifi -s <SSID>
Jako příklad wifi -s Mobatime
Stiskněte "enter" a pokračujte
krokem 2-11
2. Putty: wifi –p <Heslo>
3. Putty: wifi –w <Typ šifrování
viz obrazovka>
4. Putty: conf –p19:02
5. Putty: conf –i <IP>
6. Putty: conf –s <Subnet Mask>
7. Putty: conf –g <Gateway>
8. Putty: conf –u1 <NTP server>
9. Putty: conf –d <DNS server>
10.Putty: wifi –m 1
11.Putty: exit
S příkazem "exit" bude nastavení
konfigurace odesláno do WiFi
hodiny. WiFi hodiny jsou nyní
připojeny k místní síti WiFi.
Nakonfigurujte správné časové
pásmo.
1. Připojte se k vašim hodinán
pomocí klienta telnet
2. Putty: conf –p7:<ZoneTable>
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Po "ukončení" se zobrazí tato zpráva, která je normální, z důvodu
ztráty síťového připojení.
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