Tack för att du köpt en Celsicom Connect CC202 basstation!

Anslutningskrav för CC202 i lokalt nätverk (LAN):

Packa först upp allt i kartongen. I kartongen finner du basstationen CC202,
antenn och gummifötter för montering under enheten (vid behov). Övriga
tillbehör som behövs för att komma igång kan du även köpa av den återförsäljare där du köpt basstationen. Det gäller t.ex. väggfäste, nätadapter, och
skärmad nätverkskabel.

• IP adress tilldelad via DHCP (dynamisk eller statisk)
• Möjlighet att ansluta mot IP 46.21.98.32 - 46.21.98.63. Endast utgående
TCP trafik.
• Vissa Gigabit-switchar kan behöva låsas till 100Mbit.

För beställning av mobil M2M-anslutning kontakta din återförsäljare.
OBS! Endast certifierade USB-modem och SIM-kort som tillhandahålls av
Celsicom AB kan användas.
Koppla in basstationen i denna ordningsföljd:
• Skruva fast den vinklingsbara antennen i avsett uttag (1) på basstationen.
• Anslut en skärmad nätverkskabeln (2) till en bredbandrouter eller switch.
• Ansluter du via mobil uppkoppling så anslut modemet i port ”Modem” (3).
• Anslut ev. trådbundna givare i port ”Bus” (4).
• Anslut strömförsörjningen (220V > Micro-USB 5V/1A) till port ”Power” (5).
Efter ca 15 sekunder så börjar en grön lysdiod (6) blinka, och efter ytterligare ca 30-45 sekunder så lyser dioden med ett fast grönt sken. Ansluter du
CC202 via ett mobilt M2M-modem så kan det ta något längre tid att få ett
fast grönt sken. Skulle den röda lysdioden (7) lysa/blinka så prova med att
starta om CC202. Se vår supportsida på celsicom.se om problemet kvarstår.
Notera även anslutningskraven (LAN) på nästa sida.
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För att registrera dig som kund och få tillgång till våra molntjänster så
kontakta din återförsäljare. När registreringen är utförd och du fått dina
användaruppgifter så loggar du in på ditt konto via adressen celsiview.se.
Det blåfärgade kursiva stycket nedan gäller endast om du köpt en basstation som inte är förkonfigurerad till ditt Celsiview användarkonto.
Gå till sidan ”Mitt konto” på celsiview.se och fyll i det ID-nummer som står
på undersidan av huvudenheten i rutan ”Ange ID på basstationen” under
rubriken ”Aktivera ny basstation”. Klicka därefter på knappen ”Aktivera”.
Tryck nu inom 20 sekunder på knappen ”CMD” på basstationen (8) med
hjälp av t.ex. en penna. Meddelande ”Basstationen har nu aktiverats” kommer upp på skärmen. Du har nu kopplat basstationen till ditt konto! Skulle
aktiveringen inte fungera så gör om hela aktiveringsförfarandet genom att
fylla i ditt ID igen och klicka på ”Aktivera”.
På sidan ”Mitt konto” fyller du i larmuppgifter gällande e-post och mobilnummer. (Om din molntjänst inkluderar larmutskick)
VIKTIGT! CC202 bör monteras vertikalt i väggfäste WM200 (tillbehör) med antennen uppåt för bästa radioprestanda och därmed bästa
räckvidd för trådlösa sensorer. Bordsplaceras CC202 så ska antennen
vinklas upp 90 grader. CC202 ska placeras minst 0,5 meter från annan
elektronik eller elkablar för att undvika störningar. Monteras basstationen mot en metallvägg ska en distans, t.ex. av trä eller plast, på minst
25 cm användas mellan basstationen och väggen.
Nästa steg är att para ihop de sensorer du vill använda med basstationen.
Detta förfarande hittar du under ”Support” påcelsicom.se eller i bruksanvisningen för sensorn. På celsicom.se finns även instruktionsfilmer som
visar handhavandet av våra produkter och tjänster. För övriga supportfrågor
vänder du dig i första hand till den återförsäljare där du köpt produkten.
Då ändringar sker kontinuerligt bör du alltid kontrollera våra supportsidor på
celsicom.se för att ta del av den allra senaste bruksanvisningen.

Specifikationer CC202
Matningsspänning		
5V / ≥1A via micro-USB
Radiomottagare		
433,92 MHz
BUS-system		
Dallas Semiconductor 1-wire
USB-portar		
2 st
LAN-portar		
1 st
Temperaturområde vid drift 0-50°C
IP-klass			20
Mått (exkl. antenn)		
163 x 103 x 30 mm
Vikt			
385 gram

CC202 • Bruksanvisning

TIPS !
Se vår installationsfilm under
”Support” på celsicom.se.
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