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Wskazówki dotyczące dokumentacji 1
Instrukcja instalacji i obsługi

3

1

3.1

Wskazówki dotyczące dokumentacji

1.1

▶

Opis produktu
Budowa produktu

Przestrzegać dokumentacji dodatkowej
Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i
instalacji dołączonych do podzespołów układu.

1.2

Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

Produkt - numer artykułu
VR 920

2

0020252922, 0020252923,
0020252924, 0020252926

1

1

Przegląd systemu

2
3

eBUS

LAN/
WLAN

1
1

2

3

3

Urządzenie grzewcze
(kompatybilne z eBUS)
multiMATIC VRC700
(wszystkie generacje)
Moduł łączności VR920

4

Router DSL

2

4

5

7

5

Vaillant Group Server

6

Aplikacja multiMATIC

7

Platforma serwisu zdalnego i diagnozy profiDIALOG

Moduł łączności VR920 to centralna brama Vaillant do Internetu, umożliwiająca korzystanie z Connectivity Services.
Aplikacja multiMATIC jest kompatybilna wyłącznie z regulatorem systemu multiMATIC VRC700 i obsługuje smartfony z
systemem Apple iOS oraz Android.
Wskazówka
Podczas korzystania z VR920 trwa wymiana danych. Zalecamy korzystanie ze zryczałtowanej
taryfy za Internet.
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4

5

6

Magistrala BUS (połączenie eBUS z urządzeniem grzewczym)
Przyłącze zasilacza

4

Dioda świecąca stanu

5

Przyłącze kabla sieciowego

6

Przycisk uruchamiający
układ eliminacji zakłóceń
Przycisk uruchomienia
połączenia radiowego

3.2
6

2

Funkcje produktu

Moduł łączności może być połączony z Internetem przez
WLAN lub LAN. Moduł łączności ma interfejs radiowy
do korzystania z regulacji pojedynczego pomieszczenia
ambiSENSE.
Warunki: Wersja wbudowana

Aby skorzystać z interfejsów radiowych WLAN i
ambiSENSE, należy wymontować moduł łączności z kotła
grzewczego i umieścić na kotle grzewczym.
Aby skorzystać tylko z jednego gniazda przyłączeniowego
LAN, moduł łączności może pozostać w kotle grzewczym.

3.3

Hasło WLAN

Do uruchomienia produktu potrzebna jest sieć zabezpieczona hasłem.
W routerze należy zwrócić uwagę na możliwy filtr adresów
MAC. Wymagane informacje znajdują się na dołączonej karcie identyfikacyjnej.

3.4
Dioda
LED

Znaczenie diod świecących na produkcie
Stan

Znaczenie

miga

produkt uruchamia się

świeci

Proces uruchamiania zakończony; gotowy do połączenia

migocze

Moduł łączenia (WLAN) jest
aktywny

świeci

Sieć LAN/WLAN jest dostępna.
Produkt jest gotowy do pracy.

miga

trwa aktualizacja VR 920

świeci

Połączenie z internetem zostało
rozłączone; w przypadku podłączenia przez LAN: brak połączenia z internetem

319

4 Instalacja wersji wbudowanej przez instalatora
3.5

Wersje produktu

1

eBUS
2

3

Moduł łączności VR920 można nabyć lub znajduje się on
w zakresie dostawy kotła grzewczego ecoTEC exclusive.
Jeżeli moduł łączności zostanie nabyty razem z ecoTEC
exclusive, to znajduje się w stanie dostawy w kotle grzewczym i jest nazywany dalej jako wersja „wbudowana VR920”.
Jeżeli moduł łączności zostanie nabyty oddzielnie, jest montowany na uchwycie ściennym obok kotła grzewczego i podłączany do kotła grzewczego przez eBUS.
1. Wersja wbudowana
Numer katalogowy

VR920

0020252926

2. Wersja oddzielna
Nazewnictwo

Numer katalogowy

VR920

0020252922
0020252923
0020252924

Instalacja wersji wbudowanej przez
instalatora

4.1

▶

Przestrzegać informacji o bezpieczeństwie
Przestrzegać informacji o bezpieczeństwie i dokumentów
dodatkowych.

4.2

Zakres dostawy

W poszyciu górnym kotła grzewczego znajduje się następujące opakowanie z drobnymi częściami.

Dodatkowe pudełko z
dokumentami

4.3
1.

4.4

Przedłużacz kabla
zasilania
Uchwyt

Dalsze prace
Aby korzystać z połączenia WLAN i radiowego,
należy wymontować produkt z kotła grzewczego
(→ strona 320).
Aby korzystać z produktu z połączeniem LAN, należy
podłączyć produkt przez LAN (→ strona 324).

Wymontować produkt z kotła grzewczego (do
korzystania z WLAN / połączenia radiowego)
Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia ze strony przyłączy pod
napięciem (230 V)!
Podczas pracy przy przyłączach pod napięciem (230 V) istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

▶
▶
▶

Wyłączyć zasilanie elektryczne produktu
przed wykonaniem prac.
Zabezpieczyć zasilanie elektryczne przed
ponownym włączeniem.
Sprawdzić, czy przyłącza nie są pod napięciem.

Ostrożnie!
Nieprawidłowa instalacja
Ryzyko uszkodzenia rzeczy z powodu nieprawidłowej instalacji!

▶
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2
3

2.

Nazewnictwo

4

1

Instalację mogą wykonywać tylko certyfikowani partnerzy, odpowiedzialni za instalację i uruchamianie.
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1.

Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i zabezpieczyć
przed ponownym włączeniem.

5.

Wyciągnąć wtyk przewodu eBUS i zasilania z modułu
łączności.

A
C

B

6.

A

7.

Wyjąć przewód eBUS z prowadzenia kabla skrzynki
mocującej (A).
Wyjąć wszystkie opaski kablowe przewodu eBUS (B).

B

2.

Zdjąć przednią osłonę kotła grzewczego według kroków
roboczych (A), (B) i (C).

A

B

8.
9.

3.
4.

Odchylić skrzynkę rozdzielczą kotła grzewczego w dół.
Jeżeli w kotle grzewczym zebrała się woda, należy ją
usunąć ścierką.

Wyjąć moduł łączności ze skrzynki mocującej, dociskając uchwyt daleko do góry (A).
Przechylić moduł łączności do przodu (B).
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B

A
1

A

B

10. Otworzyć skrzynkę rozdzielczą w wyznaczonych do
tego miejscach (A).
11. Otworzyć pokrywę skrzynki rozdzielczej do siebie (B).

X18

CH Pump

Fuse

Fan

T2

X11

14. Podłączyć przedłużacz kabla zasilania z opakowania z
drobnymi częściami (1) do zasilacza w skrzynce mocującej (A).
15. Ułożyć przedłużacz kabla zasilania w prowadzeniu kabla skrzynki mocującej (B).

X101

X12

1

2

A

B

12. Podłączyć wtyk zasilania modułu łączności do zacisku
X12 elektroniki kotła grzewczego w skrzynce rozdzielczej.

16. Przeprowadzić kabel eBUS i kabel zasilania przez
przewidziany do tego przepust kablowy w blasze
podłogi kotła grzewczego (A).
17. W razie potrzeby należy wyjąć wtyk kabla eBUS i podłączyć go ponownie po przeprowadzeniu.
Wskazówka
Nie należy przestrzegać biegunowości.

13. Zamknąć pokrywę skrzynki rozdzielczej, aż zatrzaśnie
się z dźwiękiem.
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18. Należy zwrócić uwagę, aby rdzeń ferrytowy kabla zasilania znajdował się w kotle grzewczym.
19. Podnieść skrzynkę rozdzielczą kotła grzewczego, aż
zatrzaśnie się z dźwiękiem (B).
20. Należy zwrócić uwagę, aby przewody wyprowadzane
ze skrzynki mocującej znalazły się za skrzynką rozdzielczą i nie zakleszczyły się.
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A

2

B

A

B
21. Przeprowadzić kabel eBUS i kabel zasilania na tylnej
ścianie urządzenia do góry.
22. Jeżeli kocioł grzewczy jest już zamontowany na ścianie, można ułożyć kabel eBUS i kabel zasilania na zewnątrz na lewej stronie urządzenia do góry.

2

B

A

24. Założyć moduł łączności na uchwyt (2) z opakowania z
drobnymi częściami (A).
25. Umieścić uchwyt magnetyczny z modułem łączności w
pobliżu ściany z lewej lub z prawej strony obok przyłącza systemu odprowadzania spalin na kotle grzewczym
(B).

23. Włożyć wtyk kabla eBUS i kabla zasilania w przeznaczone do tego gniazda modułu łączności.

0020266269_00 Instrukcja instalacji i obsługi

323

4 Instalacja wersji wbudowanej przez instalatora
4.5

Doprowadzanie zasilania w przypadku
korzystania z sieci LAN
Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia ze strony przyłączy pod
napięciem (230 V)!

A

Podczas pracy przy przyłączach pod napięciem (230 V) istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

▶
▶
C

▶

Wyłączyć zasilanie elektryczne produktu
przed wykonaniem prac.
Zabezpieczyć zasilanie elektryczne przed
ponownym włączeniem.
Sprawdzić, czy przyłącza nie są pod napięciem.

Ostrożnie!
Nieprawidłowa instalacja

B

Ryzyko uszkodzenia rzeczy z powodu nieprawidłowej instalacji!
26. Zamontować przednią osłonę kotła grzewczego (A).
27. Docisnąć przednią osłonę na dole do kotła grzewczego,
aż się zatrzaśnie (B).
28. Zamocować przednią osłonę śrubą (C).

▶

1.

Instalację mogą wykonywać tylko certyfikowani partnerzy, odpowiedzialni za instalację i uruchamianie.

Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i zabezpieczyć
przed ponownym włączeniem.

29. Podłączyć kocioł grzewczy do zasilania.
30. Przekazać produkt użytkownikowi.
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Fuse
2

3.

X101

X12

6.

Podłączyć wtyk zasilania modułu łączności do zacisku
X12 elektroniki kotła grzewczego w skrzynce rozdzielczej.

7.

Zamknąć pokrywę skrzynki rozdzielczej, aż zatrzaśnie
się z dźwiękiem.

B

2.

1

A

X18

CH Pump

C

Fan

T2

X11

Zdjąć przednią osłonę kotła grzewczego według kroków
roboczych (A), (B) i (C).

Odchylić skrzynkę rozdzielczą kotła grzewczego w dół.

B
B

A

A

4.
5.

Otworzyć skrzynkę rozdzielczą w wyznaczonych do
tego miejscach (A).
Otworzyć pokrywę skrzynki rozdzielczej do siebie (B).
8.
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Podłączyć kabel LAN do modułu łączności w (A).
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9.

Przeprowadzić kabel LAN przez przewidziany do tego
przepust kablowy w blasze podłogi kotła grzewczego
(B).

10. Podnieść skrzynkę rozdzielczą kotła grzewczego, aż
zatrzaśnie się z dźwiękiem.

14. Podłączyć kocioł grzewczy do zasilania.
15. Przekazać produkt użytkownikowi.
A

4.6

Wymiana skrzynki mocującej
Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia ze strony przyłączy pod
napięciem (230 V)!
Podczas pracy przy przyłączach pod napięciem (230 V) istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

C

▶
▶
B

11. Zamontować przednią osłonę kotła grzewczego (A).
12. Docisnąć przednią osłonę na dole do kotła grzewczego,
aż się zatrzaśnie (B).
13. Zamocować przednią osłonę śrubą (C).

▶

Wyłączyć zasilanie elektryczne produktu
przed wykonaniem prac.
Zabezpieczyć zasilanie elektryczne przed
ponownym włączeniem.
Sprawdzić, czy przyłącza nie są pod napięciem.

Ostrożnie!
Nieprawidłowa instalacja
Ryzyko uszkodzenia rzeczy z powodu nieprawidłowej instalacji!

▶

Instalację mogą wykonywać tylko certyfikowani partnerzy, odpowiedzialni za instalację i uruchamianie.

Wskazówka
Skrzynka mocująca modułu łączności jest dostępna jako część zamienna. Przynależny numer
artykułu to 0020236459.
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Wskazówka
Poniższy opis odnosi się do sytuacji, w której moduł łączności jest zamontowany w kotle grzewczym. Jeżeli moduł łączności został wymontowany z kotła grzewczego i zamontowany na górze
kotła grzewczego, podczas wymiany skrzynki mocującej należy postępować odpowiednio.

A

B

3.
4.

1.

Wyjąć moduł łączności ze skrzynki mocującej, dociskając uchwyt daleko do góry (A).
Przechylić moduł łączności do przodu (B).

Odłączyć produkt od sieci elektrycznej i zabezpieczyć
przed ponownym włączeniem.

C

5.

Wyciągnąć wtyk przewodu eBUS i zasilania z modułu
łączności.

A
A
B

2.

Zdjąć przednią osłonę kotła grzewczego według kroków
roboczych (A), (B) i (C).
6.
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Wyjąć przewód eBUS z prowadzenia kabla skrzynki
mocującej (A).
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7.

Odchylić skrzynkę rozdzielczą kotła grzewczego w dół.

11. Odczepić skrzynkę mocującą od skrzynki rozdzielczej.

B

CLICK

A

Fuse

Fuse

X18

CH Pump

X101

X101

X12

X12

1

2

10. Wyjąć wtyk zasilania modułu łączności z zacisku X12
elektroniki kotła grzewczego w skrzynce rozdzielczej.

328

Fan

T2

T2

CH Pump

X18

X11
Fan

X11

12. Zamontować nową skrzynkę mocującą na skrzynce
rozdzielczej.

2

9.

Otworzyć skrzynkę rozdzielczą w wyznaczonych do
tego miejscach (A).
Otworzyć pokrywę skrzynki rozdzielczej do siebie (B).

1

8.

13. Podłączyć wtyk zasilania modułu łączności do zacisku
X12 elektroniki kotła grzewczego w skrzynce rozdzielczej.
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A

A

1

B

14. Ułożyć przewód eBUS w prowadzeniu kabla skrzynki
mocującej (A).

17. Sprawdzić prawidłowe ułożenia kabla zasilania w prowadzeniu kabla (A) i (B).

B

A

15. Zamknąć pokrywę skrzynki rozdzielczej, aż zatrzaśnie
się z dźwiękiem.

18. Zamontować moduł łączności w skrzynce mocującej
(A) i docisnąć ją do uchwytu skrzynki mocującej, aż się
zatrzaśnie (B).

A

C

16. Włożyć wtyk kabla eBUS i kabla zasilania w przeznaczone do tego gniazda modułu łączności.

B

19. Zamontować przednią osłonę kotła grzewczego (A).
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20. Docisnąć przednią osłonę na dole do kotła grzewczego,
aż się zatrzaśnie (B).
21. Zamocować przednią osłonę śrubą (C).

5.1

Uruchamianie modułu łączności (miejsce
montażu: w kotle grzewczym)

LAN

1.

22. Podłączyć kocioł grzewczy do zasilania.
23. Przekazać produkt użytkownikowi.

5

Podczas przekazywania użytkownikowi moduł łączności
znajduje się w poniższym stanie:
– Zasilanie jest podłączone
– Kabel eBUS jest podłączony
– Kabel LAN jest podłączony

multiMATIC
VRC 700

Uruchamianie wersji wbudowanej przez
użytkownika
WLAN

WLAN

LAN

LAN

1

2

Jeżeli moduł łączności jest zamontowany na kotle grzewczym, można połączyć go z siecią WLAN lub LAN(1). Jeżeli moduł łączności jest zamontowany na kotle grzewczym,
można połączyć go z siecią LAN (2).

2.

Pobrać aplikację multiMATIC lub VRC 700 z App Store
lub Google Play oraz zainstalować ją na smartfonie, a
następnie postępować według instrukcji w aplikacji.

3.

Zeskanować smartfonem kod 2D z tyłu pokrywy przedniej kotła grzewczego, jeżeli będzie to wymagane przez
aplikację.

LAN

4.

330

Wybrać w aplikacji opcję „LAN”.
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WLAN

5.

5.2

Postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami instalacji
w aplikacji do zakończenia instalowania.

Uruchamianie modułu łączności (miejsce
montażu: na kotle grzewczym)

4.
5.
6.

WLAN
LAN

Wybrać w aplikacji opcję „LAN” lub „WLAN”.
Uruchomić moduł łączności z siecią WLAN.
(→ strona 331)
Uruchomić moduł łączności z siecią LAN.
(→ strona 332)

5.2.1

1.

LAN

Podczas przekazywania użytkownikowi moduł łączności
znajduje się w poniższym stanie:
– Zasilanie jest podłączone
– Kabel eBUS jest podłączony

Uruchamianie modułu łączności z siecią
WLAN

A

1.

Jeżeli dioda świecąca świeci na żółto, należy nacisnąć
przycisk uruchomienia (A).
◁ Dioda świecąca miga na niebiesko.

2.

W celu uruchomienia WLAN należy wykonać kolejne
instrukcje z aplikacji.

multiMATIC
VRC 700
2.

3.

Pobrać aplikację multiMATIC lub VRC 700 z App Store
lub Google Play oraz zainstalować ją na smartfonie, a
następnie postępować według instrukcji w aplikacji.

Zeskanować smartfonem kod 2D z tyłu pokrywy przedniej kotła grzewczego, jeżeli będzie to wymagane przez
aplikację.
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Internet

Router

Router

Internet

3.

Jeżeli dioda świecąca świeci ciągle na niebiesko, oznacza to, że moduł łączności jest połączony z Internetem.

4.

Jeżeli dioda świecąca świeci ciągle na niebiesko, oznacza to, że moduł łączności jest połączony z Internetem.

4.

Postępować według kolejnych instrukcji w aplikacji, aby
utworzyć konto i skonfigurować instalację.

5.

Postępować według kolejnych instrukcji w aplikacji, aby
utworzyć konto i skonfigurować instalację.

5.2.2

Uruchamianie modułu łączności z siecią LAN

6

Instalacja oddzielnej wersji przez
instalatora

6.1

▶

Przestrzegać informacji o bezpieczeństwie
Przestrzegać informacji o bezpieczeństwie i dokumentów
dodatkowych.

6.2
Router

A

B

Zakres dostawy

W poszyciu górnym kotła grzewczego znajduje się następujące opakowanie z drobnymi częściami.
1

1.
2.

Wyciągnąć kabel zasilania z modułu łączności (A).
Podłączyć kabel LAN do modułu łączności w (B).

3

A
3.

332

Podłączyć kabel zasilania do modułu łączności (A).
◁ Dioda świecąca miga na żółto, a następnie świeci
ciągle na niebiesko.

1

2

Dodatkowe pudełko z
dokumentami

2

Zasilacz

3

Uchwyt
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6.3

Instalacja produktu
Niebezpieczeństwo!
Zagrożenie życia ze strony przyłączy pod
napięciem (230 V)!
Podczas pracy przy przyłączach pod napięciem (230 V) istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

▶
▶
▶

Wyłączyć zasilanie elektryczne produktu
przed wykonaniem prac.
Zabezpieczyć zasilanie elektryczne przed
ponownym włączeniem.
Sprawdzić, czy przyłącza nie są pod napięciem.

Ostrożnie!
Nieprawidłowa instalacja
Ryzyko uszkodzenia rzeczy z powodu nieprawidłowej instalacji!

▶

1.

Instalację mogą wykonywać tylko certyfikowani partnerzy, odpowiedzialni za instalację i uruchamianie.

2.

Ustawić produkt na uchwycie.

3.

Odłączyć kocioł grzewczy od sieci prądowej i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

Zamontować uchwyt na właściwej ścianie przy użyciu
śrub z opakowania z drobnymi częściami.
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eBUS
8.
9.
A

Podłączyć przewód eBUS do elektroniki kotła grzewczego.
Wysunąć przewód eBUS przy pomocy przepustów kablowych z kotła grzewczego.

B

4.

Zdjąć przednią osłonę kotła grzewczego według kroków
roboczych (A), (B) i (C).

10. Zamknąć pokrywę skrzynki rozdzielczej, aż zatrzaśnie
się z dźwiękiem.

5.

Odchylić skrzynkę rozdzielczą kotła grzewczego w dół.

B

A

6.
7.

334

11. Włożyć wtyk kabla eBUS w przeznaczone do tego
gniazdo modułu łączności.

Otworzyć skrzynkę rozdzielczą w wyznaczonych do
tego miejscach (A).
Otworzyć pokrywę skrzynki rozdzielczej do siebie (B).
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7

Uruchamianie wersji oddzielnej przez
użytkownika

Z tą wersją modułu łączności można korzystać z sieci WLAN
lub LAN.
A

7.1

Uruchamianie jednostki komunikacyjnej

C

B

1.

Podczas przekazywania użytkownikowi urządzenie
łączności znajduje się w poniższym stanie:
– Kabel eBUS jest podłączony

12. Zamontować przednią osłonę kotła grzewczego (A).
13. Docisnąć przednią osłonę na dole do kotła grzewczego,
aż się zatrzaśnie (B).
14. Zamocować przednią osłonę śrubą (C).

multiMATIC
VRC 700
2.

Pobrać aplikację multiMATIC lub VRC 700 z App Store
lub Google Play oraz zainstalować ją na smartfonie, a
następnie postępować według instrukcji w aplikacji.

:
SN 207 884 3
1
21 0116 021N
2
00 8005
0
8
09
0:0
0:0
C: E:A
MA E:5
:1
00

15. Podłączyć kocioł grzewczy do zasilania.
16. Przekazać produkt użytkownikowi.
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3.

Zeskanować smartfonem kod 2D na karcie opakowania
z drobnymi częściami, jeżeli będzie to wymagane przez
aplikację.

335
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WLAN

4.
5.
6.

LAN

Wybrać w aplikacji opcję „LAN” lub „WLAN”.
Uruchomić moduł łączności z siecią WLAN.
(→ strona 336)
Uruchomić moduł łączności z siecią LAN.
(→ strona 336)

7.1.1

3.

W celu uruchomienia WLAN należy wykonać kolejne
instrukcje z aplikacji.

Internet

Router

Uruchamianie modułu łączności z siecią
WLAN

4.

Jeżeli dioda świecąca świeci ciągle na niebiesko, oznacza to, że moduł łączności jest połączony z Internetem.

5.

Postępować według kolejnych instrukcji w aplikacji, aby
utworzyć konto i skonfigurować instalację.

A
1.

Podłączyć kabel zasilania do modułu łączności (A).
Dioda świecąca miga na żółto, a następnie świeci
na żółto.

◁

7.1.2

Uruchamianie modułu łączności z siecią LAN

A

2.

Jeżeli dioda świecąca świeci na żółto, należy nacisnąć
przycisk uruchomienia (A).
◁ Dioda świecąca miga na niebiesko.

Router

A
1.

336

Podłączyć kabel LAN do modułu łączności w (A).
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A
2.

Podłączyć kabel zasilania do modułu łączności (A).
Dioda świecąca miga na żółto, świeci na żółto, a
następnie świeci ciągle na niebiesko.

◁

Router

Internet

3.

Jeżeli dioda świecąca świeci ciągle na niebiesko, oznacza to, że moduł łączności jest połączony z Internetem.

4.

Postępować według kolejnych instrukcji w aplikacji, aby
utworzyć konto i skonfigurować instalację.
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8 Usuwanie usterek
8

Usuwanie usterek

Usterka

Sposób usunięcia

Instalacji nie można połączyć z Internetem.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z Internetem, użytkownik musi sprawdzić konfigurację
routera. Za konfiguracje IT odpowiada użytkownik.
W routerze należy zwrócić uwagę na wymagane porty standardowe (80, 123, 443, 8443) oraz na
możliwy filtr adresu MAC. Zaleca się aktywowanie funkcji DHCP.
Wskazówka
Potrzebne informacje znajduję się na karcie ID w opakowaniu z drobnymi częściami.
W przypadku stosowania sieci WLAN obsługiwane są wyłącznie metody szyfrowania
WPA/WPA2. Warunkiem jest szyfrowanie WLAN.

Sieć WLAN nie wyświetla się (ukryty
SAID).

Sieć WLAN może być ukryta. Nazwę sieci można wpisać do aplikacji ręcznie.

Konfiguracja sieci WLAN lub routera
zmieniła się.

Jeżeli konfiguracja ustawień routera i sieci zmieniła się, można ją ponownie wpisać przez aplikację.

Smartfon został wymieniony.

Użytkownik może sobie ponownie zainstalować aplikację i zalogować się przez swoje obecne
konto użytkownika.

W aplikacji nie wyświetlają się żadne
wartości.

Podczas pierwszego uruchomienia z regulatorem następuje najpierw wymiana wielu danych.
Należy poczekać na pełną synchronizację między regulatorem a aplikacją.

Ten numer serii jest już używany.

VR900 został już zarejestrowany. Należy się upewnić, że konto nie zostało już utworzone przez
aplikację lub profiDIALOG.

Dioda świecąca świeci na czerwono.

Nawiązane już połączenie internetowe z serwerem Vaillant zostało przerwane. Sprawdzić, czy
połączenie z internetem jest niezawodne i działa bez zakłóceń niezależnie od modułu łączności.
Jeżeli nie ma dostępnego połączenia z internetem, należy zwrócić się do dostawcy usług internetowych. Sprawdź, czy przy użyciu połączenia LAN kabel sieciowy routera internetowego jest
prawidłowo połączony z modułem łączności.

Zapomniana nazwa użytkownika lub
hasło.

Nazwę użytkownika i hasło można zresetować w aplikacji.
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