
ELNUR GABARRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez 

Please read these instructions carefully before /nsfa///ng or using this appliance for the first time. 
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1. INSTALACJA 

 
    G Control Hub jest potrzebny do sterowania urządzeniami G Control zainstalowanymi 

     w domu ( grzejniki akumulacyjne SSH Ecombi, grzejniki, termostaty, liczniki energii)  

     za pomocą internetu lub aplikacji na smartfona. G Control Hub USB komunikuje się  

     za pomocą częstotliwości radiwej z grzejnikami i jest podłączony do routera domowego 

     za pomocą sieci WiFi. 

 

a. Rejrestracja  

Rejestracja i utworzenie konta 

użytkownika jest wymagane do zdalnego 

sterowania instajacją przez internet. 

Jeżeli nie masz konta użytkownika w 

Elnur WiFi Control, pierwszym krokiem 

jest zarejestrowanie się w portalu za 

pomocą strony internetowej  

https://remotecontrol.elnur.es 

       Lub za pomocą aplikacji  
        Elnur WiFi Control dostępnej na  
        App Store oraz Google Play. 
        Żeby utworzyć konto wprowadzić  
        adres e-mail który należy później  
        potwierdzić oraz hasło. Wiadomość z potwierdzeniem zostanie wysłana automatycznie  
        na twoją skrzynkę pocztową. 
 

b. Instalacja Control Hub USB 

Podłącz G Conrol Hub USB Smartbox do dowolnego portu USB. Może być to port USB 

routera lub inny, taki jak ładowarka do telefonu. 

 
 

c. Nowy dom. Dodawanie nowego G Control Hub USB 

Aby zdalnie sterować instalacją, musisz połączyć G Control Hub 

z zarejestrowanym kontem użytkownika. Kilka urządzeń G 

Control Hub może być powiązanych z jednym użytkownikiem 

aby kontrolować różne typy instalacji i urządzeń. 

Aby sparować G Control Hub ze swoim kontem użytkownika, 

musisz w sekcji menu “Dom” --> “Nowy Dom” dostępnym po 

prawej stronie menu strony internetowej lub aplikacji, dalej 

postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. 
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Ustaw nazwę i wybierz strefę czasową twojego nowego domu. 
 

 

Wybierz typ urządzenia; Wifi Smartbox i postępuj zgodnie z instrukcją instalatora. 
 

 
Ustaw sieć WiFi, z którą połączy się G Control Hub USB. W następnym kroku przejdź do 

ustawień WiFi w telefonie i połącz się z siecią WiFi Smartbox_XXX. Hasło nie jest 

potrzebne. 
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Jeżeli telefon zapyta, czy chcesz zachować połączenie, ponieważ sieć nie ma dostępu do 

internetu, kliknij przycisk TAK. Następnie wróć do aplikacji, urządzenie zostanie wykryte 

automatycznie. 
 

 

 
 

Na koniec aplikacja prosi o nazwę G Control Hub. Ta nazwa może być być inna niż nazwa domu 

i będzie używana tylko w przypadku połączenia więcej niż jednego urządzenia G Control Hub z 

tym samym domem. Ostatnim krokiem jest automatyczna rejestracja urządzenia, proces ten 

może potrwać kilka sekund. Gdy osiągnie 100% instalacja jest zakończona. 
 
 
 

 
 

d. Proces łączenia grzejników    
          
         Wymagane jest połączenie różnych grzejników za pomocą częstotliwości radiowej z G Control  
         Hub, aby sterować nimi zdalnie za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej. 
         Ostrzeżenie G Control Hub jest kompatybilny tylko z grzejnikami wyposażonymi w system  
         G Control. 
         Aby dodać nowe grzejniki, nacisnij przycisk “Zainstaluj” w głównym menu aplikacji, wybierz  
         typ grzejnika, który ma zostać zainstalowany i postępuj zgodnie z intrukcją wyświetloną na  
         ekranie. 
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2. G CONTROL HUB RESET.ZMIANA WIFI 

 
 

a. Zmiana sieci WiFi 

       
      Postępuj zgodnie z następującymi instrukacjami, aby zmienić sieć WiFi, na przykład po zmianie  
       routera. Przejdź do menu “Domy” dostępne w prawym górnym rogu i wybierz nazwę domu, 
       którą chcesz ustawić. Następnie przejdź do “Skonfiguruj WiFi” i kliknij dalej. Nowy kreator  
       Instalacji uruchamia się tymi samymi krokami, które opisano w sekcji 1.c “Nowy Dom”. 
        
 

b. G Control Hub USB Reset 

G Control Hub USB można zresetować za pomocą przycisku urządzenia: 

- Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby zresetować skonfigurowaną sieć WiFi. 

- Przytrzymaj przycisk przez 20 sekund, aby usunąć wszystkie zainstalowane  

         grzejniki 

 
 

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE.STATUS DIODY LED 

 
 

a. Właściwości techniczne 
 

Zasilacz USB. 5V 500mA 

Zużycie energii 300 mA 

Częstotliwość fali radiowej 868MHz 

Zgodność z siecią WiFi 2,4GHz 

 
b. Status diody LED.Połączenie 

 

LED Status Description 

Mruga na czerwono Sieć WiFi nie jest 
skonfigurowana 

Czerwona-Pomarańczowa 
Mruga szybko  

Brak połączenia z routerem 

Pomarańczowa 2,5s- 
Czerwona 0,5s 

Brak połączenia z serwerem 

Pomarańczowa 2,5s -  
Zielona 0,5s 

Gotowość do połączenia  
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4. APLIKACJA MOBLINA.APLIKACJA INTERNETOWA 

Pobierz bezpłatnie aplikację Elnur Wifi Control na IOS i Android dostępną w 

Google Play i  

App store lub skorzystaj ze strony internetowej  

https://remotecontrol.elnur.es z dowolnego urządzenia podłączonego do  

Internetu, aby kontrolować G Control Hub i powiązanie urządzenia. 
 
 

 

Elnur Wifi Control 

 
 

Pomoc jest dostępna w lewym dolnym rogu aplikacji internetowej, która 

prowadzi Cię w obsłudze aplikacji i pomoże Ci sterować systemem ogrzewania G 

Control w łatwy i intuicyjny sposób. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany 
jako odpad z gospodarstw domowych. Zamiast tego przekazuje się je do odpowiedniego punktu 

zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Upewniając się, że ten 
produkt jest prawidłowo utylizowany, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być 
spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem 
miasta, usługą usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono 
produkt. Instrukcje te obowiązują tylko w państwach członkowskich UE. 

https://remotecontrol.elnur.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ELNUR S.A. 

Travesía de Villa Esther, 11 

28110 Algete - Madrid 

 
Tfno. Atención al Cliente: 

+34 91 628 1440 

 
 

www.elnurgabarron.es 

www.elnurgabarron.com 

www.elnur.co.uk 
 
 
 

 

 

Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones 

técnicas sin previo aviso. 

As a part of the policy of continuous product improvement Elnur, s.a. reserves the right to alter 

specifications without notice. 
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