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firmy  ELEKTRO-MIZ



ELEKTRO-MIZ  Pleszew

MULTI-STER plus Safe IT

Informacja o pozbywaniu siê urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych

                          Przestawiony symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu            
                          zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.07.2005r o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym 
                          i elektronicznym informuje, ¿e produkt ten nie mo¿e byæ traktowany jako odpad 
                          komunalny. W razie utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku urz¹dzenie 
                          nale¿y przekazaæ do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. Recykling pomo¿e 
                          unikn¹æ niekorzystnych skutków dla œrodowiska i zdrowia ludzi. Szczegó³owe 
informacje o najbli¿szym punkcie zbiórki mo¿na uzyskaæ w lokalnym urzêdzie. Nieprawid³owa 
utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. 
G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska nada³ firmie ELEKTRO-MIZ nastêpuj¹cy numer 
rejestrowy: E0007079WZ
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1.OPIS

Safe IT to rozwi¹zanie sprzêtowo-informatyczne do zdalnego monitorowania kot³ów CO przy u¿yciu 
dowolnego elektronicznego urz¹dzenia (laptop, komputer, tablet) pod³¹czonego do sieci Internet.

Monitorowanie parametrów oraz stanu pod³¹czonego urz¹dzenia odbywa siê poprzez wyœwietlenie portalu 
Nefele ( na dowolnym urz¹dzeniu z przegl¹dark¹ pod³¹czonym do sieci Internet.     
Safe IT umo¿liwia równie¿  ustawienie parametrów konfiguracyjnych pod³¹czonego sterownika.

W sk³ad rozwi¹zania wchodz¹:
- Sterownik firmy Elektro-Miz (Mini-Ster PID wersja softu od 2_18* lub Cobra 2)
- Urz¹dzenie Safe IT
- Portal internetowy Nefele ( )

Rodzaje urz¹dzeñ, na których mo¿liwe jest wyœwietlanie portalu internetowego 
- Telefon komórkowy
- Tablet
- Komputer przenoœny
- Komputer stacjonarny

2.ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkownika zabronione s¹ jakiekolwiek modyfikacje urz¹dzenia oraz 
oprogramowania bez pisemnej zgody producenta.

Instalacja
Monta¿u oraz pod³¹czenia do sieci energetycznej urz¹dzenia Safe IT mo¿e dokonaæ ka¿da osoba doros³a bez 
wczeœniejszego przeszkolenia technicznego.
Miejsce monta¿u nale¿y dobraæ w taki sposób, aby wykluczyæ zalanie wod¹ (np. w wyniku przecieków 
spowodowanych uszkodzeniem dachu, przecieków przewodów instalacji wodnej biegn¹cej nad central¹ itp.).

U¿ytkowanie
Eksploatacja urz¹dzenia powinna zawsze odbywaæ siê zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania urz¹dzenia.
Wszystkie przewody, a w szczególnoœci przewód zasilaj¹cy wraz z wtyczk¹ powinny byæ okresowo 
kontrolowane pod k¹tem ewentualnych uszkodzeñ.

* 
Jeœli sterownik posiada jeszcze starsz¹ wersjê oprogramowania nale¿y sterownik 

przeprogramowaæ do aktualnej wersji oprogramowania. W tym celu nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem. 
 

https://iot.esember.net) 

https://iot.esember.net

Jeœli sterownik posiada wersjê oprogramowania 2_15 nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem celem wybrania 
odpowiedniego providera. 

Safe ITSafe IT
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3. INSTALACJA URZ¥DZENIA SAFE IT

Modu³ Safe IT nale¿y pod³¹czyæ do sterownika (Rys.1)za pomoc¹ przewodu dwu¿y³owego do z³¹cza RS 485 
na tylnej œcianie obudowy lub bezpoœrednio do z³¹cza RS 485 w sterowniku (Rys.2). 
     
      

Po poprawnym pod³¹czeniu obydwóch urz¹dzeñ ze sob¹ i za³¹czeniu zasilania na sterowniku kot³a zacznie 
mrugaæ ikona      lub pojawi siê ikona w postaci         .       
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4. REJESTRACJA U¯YTKOWNIKA I URZ¥DZENIA SAFE IT
4.1. Rejestracja u¿ytkownika do portalu Nefele 
W celu korzystania z urz¹dzenia Safe IT potrzebna jest rejestracja u¿ytkownika na portalu Nefele. Formularz 
rejestracyjny znajduje siê pod adresem Mo¿liwe jest te¿ uruchomienie go 
z poziomu strony logowania (  naciskaj¹c „Zarejestruj siê” i wype³niæ formularz 
rejestracyjny.    
      

4.2. Rejestracja urz¹dzenia Safe IT
Po zarejestrowaniu siê na portal Nefele nale¿y siê zalogowaæ i rozpocz¹æ proces rejestracji urz¹dzenia. Przy 
pierwszym logowaniu poni¿sze okno rejestracji urz¹dzenia pojawi siê automatycznie. 

Nale¿y wprowadziæ nazwê rejestrowanego urz¹dzenia, wygodn¹ dla korzystaj¹cego z systemu Safe IT (np. 
„Piec DOM”) i nacisn¹æ przycisk „Rozpocznij rejestracjê”      

https://iot.esember.net/#/register. 
https://iot.esember.net)

Piec DOM
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W nastêpnym oknie zostanie wygenerowany klucz rejestracyjny dla urz¹dzenia Safe IT (np.99590577). 
Nale¿y go skopiowaæ lub zapisaæ bo bêdzie potrzebny w dalszej czêœci rejestracji urz¹dzenia.

W nastêpnym kroku nale¿y po³¹czyæ siê z  sieci¹ wifi  mSafeIT.
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Otwieramy nowe okno w przegl¹darce i wpisujemy adres IP modu³u Safe IT 192.168.4.1

Po po³¹czeniu z sieci¹ mSafeIT otworzy nam siê okno w którym trzeba wpisaæ nazwê sieci WiFi, has³o danej 
sieci WiFi i klucz rejestracyjny urz¹dzenia Safe IT.

Po wprowadzeniu ustawieñ sieci Wifi nale¿y wszystko zapisaæ. Sieæ wifi mSafeIT automatycznie powinna 
prze³¹czyæ siê na sieæ wWifi g³ówn¹. Gdyby to nie nast¹pi³o trzeba rêcznie prze³¹czyæ na wybran¹ sieæ WiFi.
Klucz rejestracyjny przypisany jest do danego urz¹dzenia automatycznie

7 ELEKTRO-MIZ  Pleszew

112233

99590577

Safe ITSafe IT



Ustawienia sieci WiFi dla urz¹dzenia zostan¹ zapisane.  

Nastêpnie z powrotem trzeba przejœæ w przegl¹darce na zak³adkê rejestracji i zatwierdziæ klikaj¹c na 
Kontynuuj
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Po pomyœlnej rejestracji urz¹dzenia na module mSafeIT powinny siê œwieciæ wszystkie trzy diody, id¹c od 
góry:

- Po³¹czenie z Wifi – œwiat³o ci¹g³e
- Po³¹czenie ze sterownikiem (Status) – œwiat³o migaj¹ce
- Zasilanie - œwiat³o ci¹g³e 

W celu wczytania nastaw ze sterownika nale¿y zresetowaæ sterownik kot³a poprzez wy³¹czenie zasilania i 
ponowne za³¹czenie zasilania. 

4.3. KORZYSTANIE Z PORTALU INTERNETOWEGO NEFELE
Po zalogowaniu siê do portalu Nefele ( oraz rejestracji urz¹dzenia u¿ytkownik 
przejdzie do panelu g³ównego, na którym bêd¹ wyœwietlane kontrolowane parametry pieca:
? Temperatura kot³a
? Temperatura bojlera
? Temperatura kosza
? Moc kot³a
?Wykresy temperatury kot³a oraz bojlera
? Statusy monitorowanego pieca

G³ówne elementy portalu
Pasek menu znajduj¹cy siê na górze strony zawiera:

- Panel g³ówny – opisany na wczeœniejszej stronie
- Wykresy – zawieraj¹cy dane historyczne (do miesi¹ca wstecz) temperatur, nastaw oraz mocy kot³a
- Zdarzenia – s¹ tu logowane i wyœwietlane wszelkie zdarzenia dotycz¹ce systemu Safe IT (np. 
utrata po³¹czenia ze sterownikiem)
- Listê urz¹dzeñ – widoczne s¹ tu wszystkie zarejestrowane urz¹dzenia oraz formularz rejestracji 
nowego urz¹dzenia
- Konto u¿ytkownika

     

https://iot.esember.net) 
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4.4. Zmiana sieci WiFi w urz¹dzeniu
Jeœli nast¹pi³a zmiana konfiguracji sieci WiFi w routerze w postaci zmiany np. nazwy sieci lub has³a 
a urz¹dzenie Safe IT ma przypisane poprzednie ustawienia nale¿y ponownie przeprowadziæ rejestracje sieci 
Wifi w module. 
W tym celu nale¿y w pierwszej kolejnoœci wejœæ w ustawienia konfiguracji sieci Wifi w sterowniku np. 
MINI-STER PID w menu serwisowym poprzez d³u¿sze przytrzymanie klawisza      , zmieniæ w oknie WIFI 
konfiguracja NIE na TAK. 

Urz¹dzenia wejd¹ w tryb konfiguracji czyli ikona        na sterowniku zacznie mrugaæ a w module Safe IT 
zacznie mrugaæ ikona Link/WiFi. 

Nastêpnie nale¿y po³¹czyæ siê z sieci¹ mSafe IT   

Otwieramy nowe okno w przegl¹darce i wpisujemy adres IP modu³u Safe IT 192.168.4.1

WIFI    
konfiguracja       NIE

WIFI    
konfiguracja      TAK

Safe ITSafe IT
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Po po³¹czeniu z sieci¹ mSafeIT otworzy nam siê okno w którym trzeba wpisaæ now¹ nazwê sieci WiFi, has³o 
danej sieci WiFi. Klucza rejestracyjnego ju¿ nie wprowadzamy gdy¿ urz¹dzenie ma je przypisane przy 
pierwszym ustawieniu.
  

Po wprowadzeniu ustawieñ sieci Wifi nale¿y wszystko zapisaæ. 

     

Sieæ wifi mSafeIT automatycznie powinna 
prze³¹czyæ siê na sieæ wWifi g³ówn¹. Gdyby to nie nast¹pi³o trzeba rêcznie prze³¹czyæ na wybran¹ sieæ WiFi.

123456

DOM 2

N i c n i e 
w p i s u j e m y

Safe ITSafe IT



5. ZG£ASZANIE UWAG
U¿ytkownik mo¿e w ka¿dej chwili zg³osiæ administratorowi wszelki uwagi dotycz¹ce portalu. S³u¿y do tego 
formularz kontaktowy, znajduj¹cy siê w zak³adce „Konto”.

Po naciœniêciu „Kontakt” u¿ytkownikowi wyœwietli siê formularz kontaktowy, w którym nale¿y opisaæ 
zg³oszenie, a nastêpnie nacisn¹æ „Wyœlij” 
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Data              Zakres reklamacji                                           Podpis i piecz¹tka

Data produkcji

Data sprzeda¿y                                                                                    Podpis i piecz¹tka

6.  ZASADY SERWISU, KARTA GWARANCYJNA

COBRA 2

13

®1. Producent zapewnia profesjonalny serwis, który znajduje siê w siedzibie firmy ELEKTRO-MIZ .

2. Gwarancja obejmuje okres 24 miesi¹ce od daty zakupu ale nie d³u¿ej ni¿ 36 miesiêcy od daty produkcji.

3. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ bezp³atnie usuwane w terminie nie d³u¿szym ni¿ 
14 dni od daty dostarczenia urz¹dzenia do serwisu

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych z winy u¿ytkownika, wskutek niew³aœciwej eksploatacji, 
dokonywanych przeróbek i napraw poza serwisem, wszelkich uszkodzeñ termicznych i mechanicznych oraz 
z przyczyn niezale¿nych typu wy³adowanie atmosferyczne, przepiêcia sieci elektrycznej itp.

5. Koszt przesy³ki do serwisu  ponosi klient.

6. Przy zg³oszeniu reklamacji nale¿y do³¹czyæ opis usterki, dok³adny adres zwrotny oraz telefon kontaktowy. 
W przeciwnym razie reklamacja bêdzie rozpatrzona w d³u¿szym czasie.

7. Sprzedawca ma obowi¹zek wype³niæ kartê gwarancyjn¹ w dniu wydania sprzêtu. Karta gwarancyjna 
niewype³niona b¹dŸ zawieraj¹ca jakiekolwiek poprawki, czy skreœlenia uniemo¿liwia skorzystanie z uprawnieñ 
z tytu³u gwarancji.
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PPHU ELEKTRO-MIZ 
Zbigniew Mizerny 

Ul. Lenartowicka 39 
63-300 Pleszew

Tel. 62/7427-628
    www.elektro-miz.pl info@elektro-miz.pl
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