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ŠPATNÉ SPOJENÍ S GATEWAY NEBO S APP? 

1. Jako první prosím zkontrolujte, jestli je kotel i internet-Gateway připojen k síti.

2. Restartujte prosím svůj router. 
Po spuštění se Hargassner Gateway znovu pokusí obnovit komunikaci s naším serverem.

3. Restartujte i Hargassner Gateway (zkráceně IGW). 
Za tím účelem napájecí zdroj vytáhněte ze zásuvky a vyčkejte asi 10 sekund, než jej opět připojíte k síti.

4. Jako další krok proveďte prosím restart kotle. 
Za tím účelem kotel odpojte na 10 sekund od přívodu elektrické energie. Tím může Váš router přidělit kotli novou 
IP adresu.  
POZOR! Neprovádět během režimu spalování! 

Jestliže výše uvedené body nevedou k bezchybné komunikaci s naším serverem, ověřte prosím následující:

5. Restart veškerého hardwaru 
a. kotel odpojte od proudu 
b. internet-Gateway odpojte od přívodu elektrické energie 
c. kotel připojte znovu k síti 
d. jako poslední připojte k síti internet-Gateway

6. Svítí všechny čtyři kontrolky LED u obou zástrček síťového zdroje na IGW? 
Kontrolky LED najdete na spodní straně IGW (2x žlutá a 2x zelená). Všechny LED musejí svítit, resp. blikat, aby byl zajištěn 
přenos dat k routeru. U zdířky, na které svítí jenom jedna kontrolka, resp. nesvítí žádná, zkontrolujte, zda jsou všechny konek-
tory pevně zapojené, nebo případně vyměňte příslušný kabel. 
 



7. Kotel nedostal IP adresu  
2.1) Zmáčkněte šipku nahoru, než se zobrazí poslední stránka. � Zde naleznete IP adresu. 
Je nastaveno „Získat IP adresu automaticky“?  
Dané nastavení najdete na: Nastavení/setup/síť/získat IP adresu – automaticky 

 

2.2) Pokud se stále nezobrazuje žádná IP adresa, připojte kotel přímo k internetu (bez vloženého internet-Gate-
waye). Máte-li k dispozici laptop, připojte jej k síťovému kabelu od routeru a vyzkoušejte, jestli funguje Internet na 
počítači.   
 

 

8. Kotel nedostal kód systému 
V tomto případě kontaktujte prosím zákaznický servis Hargassner na kundendienst@hargassner.at. 

 

2.1) 2.2) 



9. Internet-Gateway bliká střídavě červeně / zeleně / modře 
Registraci kotle lze provést ve Vaší Hargassner-APP.

10. Kontrola napájecího zdroje 
Výstup napájecího zdroje musí mít 1.5 A nebo více. Není-li tomu tak, můžete použít libovolný jiný napájecí zdroj s 
1,5 A nebo více nebo se obraťte na zákaznický servis Hargassner kundendienst@hargassner.at. 

 

 

 

Nepovede-li to k žádoucímu výsledku, sdělte nám prosím číslo S/N vašeho internet-Gatewaye, abychom mohli problém 
co nejdříve vyřešit.  



Hargassner po celém světě

  Severní Amerika
  Jižní Amerika
  Japonsko
  Nový Zéland

Austrálie

a více...

   Regionální prodejciSídlo Hargassner

Váš obchodní zástupce

VÁŠ SPECIALISTA NA VYTÁPĚNÍ PELETAMI | DŘEVEM | ŠTĚPKOU

RAKOUSKO

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

NĚMECKO

HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5

Vyznamenání jako ekologický produkt a vyznamenání 
zkušebnou TÜV AUSTRIA v oblasti kvality servisu a 
poradenství. Vyznamenání cenou Energie Genie 2007, 
2013, 2015, 2017 a 2020 na energetickém veletrhu 
ve Welsu.

1. Cena mezinárodní inovační soutěže 2000, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2014 a 2015 na veletrhu „Energie 
dřeva“ ve Francii.

Vyznamenání rakouskou ekologickou značkou 2011 
a rakouskou hospodářskou cenou Pegasus 2011 & 
2012 hospodářské komory Horního Rakouska.

Best Business Award 2012!
Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Agrarfuchs 2016!
Plus X Award 2017
Vyznamenání „Příkladný učňovský podnik“ 2014

Celkový sortiment Hargassner: 

Kotle na pelety, štěpku, kusové dřevo, akumulační zásobníky, 
velké kotle do 330 kW v kaskádě do 2 MW, topné moduly, plnicí systémy, 
kogenerační jednotka KWK, horkovzdušný modul Powerbox & hydraulické příslušenství.
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MEZINÁRODNÍ
ÚSPĚCHY

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

SERVICE- UND BERATUNGSQUALITÄT 

VÖK STANDARD

ZERTIFIKAT NR. TA290193302

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ:
ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo - CZ
Tel./Fax: +420 515 241 848
drevoprodukt@drevoprodukt.cz
www.drevoprodukt.cz


