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1. Fejezet: A készülék bekapcsolása  

1.1 Web felület 

Fontos! 

A készülék szoftvere előre telepített- és konfigurált rendszert tartalmaz. Kérjük, ellenőrizze a 

konfigurációt, és ha a beállítások nem felelnek meg az elvárásoknak, módosítsa a 

beállításokat és mentse el. 

 

1. A készülékhez való csatlakozáshoz engedélyezze a számítógépén TCP/IP v4 protokollon az 

Ethernet interfész elérését a Windows® hálózati beállításokban az alábbiak szerint. 

IP cím: 192.168.127.100, Alhálózati maszk: 255.255.255.0 

 

 

2. Indítsa el a készüléket. A készülék helyi weboldala (LuCi®) 1-2 percen belül elérhető lesz web 

az Ethernet (LAN) interfészen – a készülék alapértelmezés szerinti IP címén a böngészőben. 

 

3. Nyissa meg a készülék weboldalát Mozilla Firefox böngészőben. 

Alapértelmezés szerinti a web felület címe Ethernet porton: https://192.168.127.1:8888  

 

Írja be a következő adatokat: Username: root / Password : wmrpwd és nyomjon a 

Login gombra a bejelentkezéshez.  

https://192.168.127.1:8888U


 

1.2 Készülék státusza 

A bejelentkezés után, az alábbi nyitó képernyő fogadja, mely a készülék  aktuális állapotáról és a 

legfontosabb információkról ad tájékoztatást.  

 

A System résznél megtekintheti a telepített szoftver változatot (Build date).  Ellenőrizze, hogy 

202204281_RC változat, vagy újabb legyen.  

 

A Local Time résznél pedig a beállított pontos időt, az Uptime pedig azt mutatja, mennyi idő telt 

el az indítás óta. 

 

 

 

 



 

A Modem résznél a modul IMEI azonosítóját láthatjuk (MEID mező), valamint a SIM-kártya 

azonosítót (SIM ID).  

 

A mobilhálózati elérés aktuális állapotáról is információt kapunk a MODEM RSSI mezőnél 

(mobilhálózati vételi térerőssége - dBm érték), valamint a MODEM SQ (CSQ érték) mezőnél.  (Minél 

alacsonyabb az RSSI annál jobb a jelszint / minél magasabb az SQ érték, annál jobb a jelszint). 

 

A CREG mezőnél találjuk a mobilhálózati kódot és a cella azonosítót. A COPS mezőnél pedig a 

hálózat neve látható. 

 

 

 

A Network résznél a SIM-kártya mobilszolgáltatótól kapott IP címet (Address) láthatja. 



 

1.3 Menü 

A menüt az oldal fejlécében találja. A menüsor segítségével a további funkciók érhetőek el: 

 

• Status - Státuszok, eseménynapló, tűzfal ellenőrzése, futás monitoring (folyamatok  és valós 

idejű grafikonok) 

• System - Rendszerbeállítások, adminisztráció (időszinkron, készülék neve), szoftverek 

telepítése, indítási beállítások, firmware frissítés, konfigurációs beállítások 

mentése/visszatöltése, LED villogás beállítása, 

• Router – Device Manager beállítása, modem- és logolási paraméterek megadása, időszakos 

pingetés, készülék napi újraindítás, gyári beállítások visszaállítása, relé kapcsolás beállítása 

• Services – Ser2net (RS485) beállítások 

• Network - Hálózati interfész beállítások (Ethernet és mobilinternet), DHCP, DynDNS, IP 

route/NAt szabályok, hostname, DynDNS (dinamikus DNS), diagnosztika, Tűzfal beállítások, 

IPSec beállítások, újraindítás hanghívással (voice call settings), távoli parancsvégrehajtás 

(SMS configuration) 

 

1.4 Státusz menü (Status) 

A Status menüben ellenőrizheti: 

• az aktuális készülék és mobilhálózati állapot (Overview),  

• a Firewall alatt megtekinthet a tűzfal információkat,  

• a Routes alatt az érvényes átirányításokat, 

• visszanézheti az eseménynaplót (System Log és Kernel Log), 

• megtekintheti a készülék aktivitását (Processes),  

• monitorozhatja a rendszer futását (Realtime Graphs),  

 

 

 

1.5 Rendszer menü (System) 

Számos rendszerbeállítást megtalál ebben a menüben, mint? 



 

• System almenüben: Hostname (készülék hálózati neve), Time synchronisation (idő 

szinkron és NTP szerver), Logging (naplózás), Language (nyelv) 

• Administration almenüben: Password change (jelszóváltoztatás) és SSH Access (SSH 

hozzáférés) 

 

 

• Clone config backup / restore – itt létrehozhat egy állományt az aktuális beállításokról, 

amit másik készülékre visszatölthet 

• Software – itt egyéb programokat, szoftvereket telepíthet az Internetről  

• Beállíthatja a rendszerindításkor betöltendő rezidens programokat (Startup) 

• Beállíthatja az időzített alkalmazásokat (Scheduled Tasks) 

• A LEDek beállítása a LED Configuration pontban végezhető el 

• A firmware frissítését a Backup/Flash Firmware alatt kérheti, valamint a beállításokat itt 

mentheti el és töltheti vissza 

• A készülék újraindítása a Reboot almenüből indítható 

 

 

1.6 Router menü 

• Megadhatóak a távfelügyeleti az Device Manager alkalmazás felé a kapcsolati beállítások. 

 



 

• A Modem parameters megnüben a (kapcsolódási)  

• A naplózási beállítások a Logging parameters menüben adhatók meg 

• A Periodic Ping alatt az időszakos pingetés beállításait adhatja meg, mint hálózat ellenőrzési 

funkciót 

• A napi egyszeri készülék újraindítás a Periodic Reboot alatt adható be. 

• A gyári beállítások lementése a Factory Configuration-el kérhető (fájlba) 

• A Relay Switch menüben a relékimenet beállításai adhatóak meg (lámpatest / világítás 

vezérléshez). 

 

1.7 Szolgáltatások menü (Services) 

• A Ser2net menüben megadhatja az RS485 beállításokat  

 

 

 

1.8 Hálózat menü (Network) 

• Az Interfaces alatt beátállíthatja a hálózati interfészekre érvényes beállításokat. 

• Módosíthatja a DHCP and DNS szolgáltatási beállításokat  

• Megadhatja az eszköz hálózati azonosító nevét: Hostname 

 

• Az IP route szabályokat a Static Routes alatt állíthatja be 

• A Diagnostics alatt tesztelheti az eszköz hálózati működését, IP címet pingethet 

• A Tűzfal szabályok a Firewall menüpontban adhatóak meg, valamint az almenüből elérhető 

Port átirányítások, IP átirányítás, NAT beállítások is 

• A Voice Call Config – az itt beállított telefonszámok valamelyikéról a SIM-re történő ráhívás 

esetén beállítható, hogy a készülék távolról újraindítható legyen 



 

• IPSEC menü alatt a tunnel /VPN kliens beállításokat lehet beállítani 

• Megadott telefonszámokról kiadható parancsok futtathatók a készüléken, az SMS Config 

menüben meghatározhatja ezen telefonszámokat, és a futtatható parancsokat. 

 

  



 

2. Fejezet: Fontos tudnivalók 

• Biztonsági okokból javasoljuk az adminisztrációs weboldal felületének a jelszavát mielőbb 

megváltoztatni. 

• Az IPv6 protokoll alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a LAN interfészekre. Amennyiben 

használni szeretné az IPv4 protokoll helyett, engedélyezheti a Network / Interfaces 

menüben a LAN interfésznél, és a releváns IPv6 mezők kitöltésével. 

• A DHCP szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Bekapcsolása esetén a készülék 

IP-címeket oszt a csatlakozó készülékek számára, az elérhető Ethernet interfész címek viszont 

statikus címeket használnak. Amennyiben DHCP által szeretne IP-címeket osztani, 

változtassa meg a protocol értékét DHCP client-re. Ezt megteheti a Network / DHCP 

and DNS settings menüben vagy a Network / Interfaces menü alatt, a LAN interfésznél, 

a DHCP résznél. 

• A tűzfal szolgáltatás engedélyezése nem védi meg a készüléket a külső DoS 

támadásoktól és illetéktelen behatolásoktól. A megbízható működés érdekében 

tekintse át a beállításokat és szükség esetén módosítsa. Csak a szükséges 

kommunikációt engedélyezze! 

• A Tűzfal szolgáltatás alapértelmezés szerint aktív (biztonsági okokból), így minden 

kommunikáció tiltott, kivéve az Ethernet, DHCP, DNS és a WAN interfész kommunikációja, a 

web port és azon szolgáltatások és portok, amelyek az üzemszerű, általános működéshez 

szükségesek.  

• Javasoljuk, hogy a tűzfalnál tiltson minden portot és protokollt, amelyeket éppen nem használ 

a kapcsolódás / kommunikáció / adattovábbítás során – figyelembe véve a szükséges portok 

és csatornák szükséges elérését. Ennek ellenőrzéséhez a Status / Firewall menü résznél 

lehetséges az átmenő adatforgalom vizsgálata és a Network / Firewall menü, ahol új tűzfal 

szabályokat vehet fel, vagy meglévőket módosíthat. 

• Gyakran ellenőrizze a hálózati forgalmat a készüléken a Status / Firewall menüben 

(port szám, bejövő IP, különös tekintettel a kimenő adatforgalomra és a letöltött adatokra). 

• Mérje az átmenő adatmennyiséget és hálózati forgalmát (percenkénti, óránkénti 

felbontásra nézve) – melyhez segítségére lesz a Status / Realtime Graphs menü vagy a 

Statistics / Graphs ahol a számított és várható adatforgalmi mennyiségeket tekintheti meg, 

mely fontos, amennyiben el akarja kerülni a túlforgalmazást, vagy a használt SIM kártya 

adatforgalmi kerete limitált. 

• Ha szükséges, kiválaszthat egy dedikált mobilhálózat típust (pl. csak 4G vagy csak 2G), vagy 

használhat automatikus módot is (amely az éppen elérhető leggyorsabb hálózattípusra 



 

csatlakozik). A kézi beállításokkal így korlátozhatja az adatátviteli sebességet (és 

mennyiséget). Ezt a Network / Interfaces menüben, a WAN interfésznél, az Edit gombbal 

állíthatja be a Service Type mező beállításával. 

• Az APN beállításoknál használható paramétereket mindig a SIM-kártya kibocsátója 

(mobilszolgáltató) biztosítja. Érdeklődjön tőlük az APN, jelszó, SIM PIN és további 

információkat illetően. Ezeket a Network / Modem settings menüben tudja beállítani. 

• A készülék folyamatosan ellenőrzi az interfészeket és a kapcsolatok életképességét. Hálózati 

kiesés, vagy áramkimaradás esetén az állapotok helyreállását követően automatikusan 

újracsatlakoztatja a hálózati- és adatkapcsolatokat.  

• Amennyiben a készüléket nem mobilhálózaton akarja használni, hanem vezetékes 

Etherneten RS485 opcióval, akkor a Network / Interfaces menüben, távolítsa el a WAN 

interfészt a Delete gombbal. Onnantól kezdve a készülék nem kerül újraindításra akkor sem, 

ha nincs behelyezve SIM kártya. 

• Az ipari célú használatra a RS485 adatsebesség a Services / Ser2net menüben 

technikailag 300 és 115 200 baud közötti sebességre állítható. Azonban a készülékkel 

legfeljebb 19 200 baud a biztonsággal használható sebesség. Javasoljuk a standard 9 600 

baud (általános ipari készülékek), vagy 2 400 baud (mérők) beállítás használatát a jobb 

kompatibilitás érdekében. 

• Vegye figyelembe, hogy a készülék nem érzékeli a relé csatlakozásokat, csak a REL.1..4 LED-

ekkel jelzi a relé kapcsolót. A kompatibilitási beállításokat a Router / Relay Switch 

menüben kell elvégezni. 

• Fontos tudni, hogy a relék „emlékeznek” az utolsó kapcsolási állapotra (mely akkor is 

megmarad, ha a tápfeszültséget vették). A Relé #1 és #2 NC, NO, COM érintkezőkkel 

rendelkezik (így két kapcsolási móddal – SET és RESET parancs is aktív), míg a Relé #3 és 

#4 csak NC és COM érintkezőkkel rendelkezik (nincs RESET, csak SET). 

• A készülékben szuperkondenzátor alkatrész található, amely megvédi a rövidebb 

áramkimaradásoktól – melynek esetén így van elegendő energia a készülék biztonságos 

lekapcsoláshoz (mielőtt a szuperkapacitorok lemerülnének). Így a szuperkapacitorok 

lemerülhetnek egy kimaradás után, vagy például ha a készüléket hónapokig áramforrás 

csatlakoztatása nélkül tárolták. Így használat előtt az alkatrészeknek fel kell töltődniük, mely 

a készülék áram alá helyezésekor automatikusan elindul. A készülék rendszere csak a töltési 

folyamat befejezése után indul el. 

 

 



 

3. Fejezet: Hálózati konfigurálás 

3.1 Interfész beállítások 

A hálózati interfészek listája az Interfaces / Interface Overview alatt látható. 

 

A LAN interfész az Ethernet port kapcsolatra utal (eth0), a WAN interfész pedig a vezetéknélküli 

Internet kapcsolatra (4g-wan).  

 

Interfész beállítások módosítása 

Az  gombbal tudja módosítani az egyes interfészek beállításait. 

 

A  gomb megállítja az adott interfészen a kommunikációt. 

 

 

3.2 Mobilinternet beállítása  

Nyissa meg a fenti sorból a WAN pontot. A General Setup fül alatt a láthatja az interfész jelen 

állapotát és a pillanatnyilag forgalmazott adatok mennyiségét. Állítsa be a modult a mobilinternetre 

való használathoz.  

 

 



 

 

 

A Wireless network mezőben lehetőség nyílik dedikált mobil-

kommunikációs technológia kiválasztására – üresen is hagyhatja azt – 

alapértelmezetten a mező értéke: 4G/3G/2G – ami az Auto módot 

jelent. 

Az automatikus mód biztosítja a legjobb sebességet és minőséget (4G 

esetében), mivel tartalék „fallback” csatornát engedélyez a 4G/3G/2G 



 

által – azaz, amennyiben a 4G mobilhálózati szolgáltatás nem elérhető, akkor a 3G lesz használatban 

– ha a 3G nem érhető el, akkor pedig a 2G tartalék kerül alkalmazásra (amennyiben a készülék 

internet modulja támogatja ezt), és amikor a 3G vagy a 4G újra elérhető lesz, visszavált 4G-

re). 

Ha dedikált hálózatot kell használnia, például 3G, 2G stb., válassza ki a kívánt hálózat típust. Vegye 

figyelembe, hogy ebben az üzemmódban a tartalék - „fallback” - mód inaktív lesz – ha a 4G-t 

választja és a hálózat nem lesz elérhető, akkor nem kapcsol 3G vagy 2G hálózatra. 

Amennyiben a No change opciót választja, a készülék az utolsó jó konfigurációt fogja használni. 

 

A SIM #1 APN mezőnél állítsa be a SIM-re érvényes APN nevét. Ha kell PIN-kód is a 

csatlakozáshoz, úgy adja meg a PIN mezőnél.  

 

Figyelem! A pontos APN beállításokról érdeklődjön a mobilszolgáltatónál, vagy a SIM-

kártya kibocsátónál! 

 

Az alábbiakban néhány példát talál, az APN beállításra. 

M2M APN (zárt) 

APN név: wm2m 

 

Publikus Internet APN (nyílt) 

APN név: net 

 

MVMNet APN (csak LTE 450 hálózat esetén) 

APN név: mvmnet  

 

Emellett az MVMNet által biztosított, LTE 450 kommunikációra képes, speciális LTE SIM-

kártyára lesz szüksége a csatlakozáshoz 

 

Figyelem! LTE Cat.M hálózat és Cat.NB (Narrow Band) hálózat használata esetén, azzal 

kompatibilis SIM-kártya szükséges! Kérdezze szolgáltatóját a megfelelő típusú SIM-

kártyával kapcsolatban. 

 

GDSP SIM kártya esetén (WM2M GDSP) 

GDSP SIM használata esetén a szolgáltató utasításai szerint kell eljárni, azaz az adott hálózatára 

érvényes SIM #1 APN-t, és az ahhoz tartozó logint és jelszót kell beírni.  



 

 

APN (WM2M esetén): wm2m.gdsp 

Az APN user név (username): a SIM kártya IMSI száma (általában „20404”-el kezdődő azonosító) 

Az APN jelszó (password): wm2m.gdsp 

 

Más külföldi szolgáltató GDSP SIM esetén, ezeket az adatokat minden esetben a helyi 

mobil szolgáltató adja meg! 

 

Az alábbiakban felsoroltuk, a legismertebb hazai szolgáltatókat és APN-eket. 

Szolgáltató  APN név   Jelentése     

Digi   internet   publikus internet APN zóna 

Netfone  internet.netfone.hu  publikus internet APN zóna 

SziFon   online    publikus internet APN zóna 

T-Mobile/Telekom internet   publikus internet APN zóna 

T-Mobile/Telekom internet.telekom  publikus internet APN zóna 

T-Mobile/Telekom  wmr.gr.hu   M2M szolgáltatás privát APN 

Telenor   net    publikus internet APN zóna 

Telenor   online    publikus internet APN zóna 

Telenor   wm2m    M2M szolgáltatás privát APN 

UPC   internet.hu.upcmobile.com  publikus internet APN zóna 

Vodafone  internet.vodafone.net  publikus internet APN zóna, havidíjas 

Vodafone   standardnet.vodafone.net publikus internet APN zóna, havidíjas 

Vodafone   vitamax.internet.vodafone.net publikus internet APN zóna, feltöltőkártyás 

Vodafone   vitamax.snet.vodafone.net  publikus internet APN zóna, feltöltőkártyás 

Vodafone   telematics.net   M2M szolgáltatás privát APN 

MVMNet  mvmnet   Speciális LTE hálózat 

WM   wm2m.gdsp   M2M GDSP szolgáltatás 

 

Automatikus mód 

Ha nem állít be értéket sehol, a SIM-kártya segítéségével az automatikusan az elérhető 

hálózathoz fog csatlakozni. 



 

A Mobile Country Code (mobilhálózati ország kód - MCC) nem szükséges a megadása, kivéve ha 

csak bizonyos országon belül szeretné használni – pl. Magyarország MCC kódja 216. 

 

A Mobile Network Code (mobilhálózat kódja – MNC) szintén nem szükséges megadni, mivel a 

SIM-kártya kibocsátójának hálózatát fogja használni. Amennyiben más hálózatra szeretne felmenni, 

megadható a mobilszolgáltató kódja az adott országban – pl. a Telenor kódja Magyarországon a 01. 

Ezekre a beállításokra akkor lehet szükség, ha az országhatár közelében a készülék internet modulja 

át akarna váltani a külföldi szolgáltatók rendszerébe – roaming szolgáltatást használva ezzel. Vagy 

akkor, ha kizárólag csak egy hálózatot szeretne használni. 

 

Az érvényben lévő MCC / MNC kódokat itt találja: https://mcc-mnc-list.com/list 

 

A nemzetközi hálózati használatról és díjazásról a SIM-kártya mobilszolgáltatójánál érdemes 

érdeklődni. 

 

A PAP/CHAP username (felhasználó), PAP/CHAP password (jelszó) beállítása, ha az adott 

mobilszolgáltatónál szükséges megadnia, itt beállíthatja. 

 

A Save & Apply gombra kattintva az eszköz elmenti a beállításokat és elvégzi a háttérben a 

mobilhálózatra való csatlakozást a megadott APN információ alapján.  

 

Amint ez sikerült, onnantól kezdve a készülék nem kerül folyamatosan újraindításra! 

A beállítás végén a készülék web felülete automatikusan az interfészek listájára lép. Itt érdemes 

ellenőrizni az adatforgalmat a WAN interfész státusznál. 

 

Mint a fenti képen látható, a készülék már csatlakozott a mobilinternet hálózatra, és aktív 

adatforgalmat folytat - az RX (fogadott adatok), TX (elküldött adatok) és KB (KBytes) értéke 

folyamatosan növekszik. 

A WAN interfész (mobilhálózati) adatforgalmát a WAN LED piros villogása jelzi (a meglévő zöld 

LAN villogás mellett), mely sárgának is érzékelhető. 

További hálózati beállításokat talál az Advanced Settings fülnél, ha mást is szeretne beállítani. 

https://mcc-mnc-list.com/list


 

3.3 Ethernet (LAN) beállítások 

A LAN almenüt választva, a General Setup fül alatt megadható saját IP címtartomány használat 

(IPv4 address), a hozzá tartozó alhálózati maszkkal (IPv4 netmask) a LAN interfész részére. 

 

 

 

Javasoljuk, hogy változtassa meg a készülék alapértelmezés szerinti 192.168.127.1 címét (IPv4 

address) egyéni IP címre, az adott alhálózatnak megfelelően – vagy úgy, ahogy azt ki szeretne 

szolgálni az eszközzel.  

 



 

Ellenőrizze az IPv4 netmask (alhálózati maszk) mezőt is, hogy megfelelő legyen az adott 

osztálynak, amit használni szeretne. 

 

Amennyiben nem fix IP címet szeretne a készülék részére adni, hanem azt szeretné, hogy az eszköz 

az IP címét egy másik hálózati eszköztől kapja (DHCP révén), akkor írja át az IPv4 címet a fentiek 

szerint a kapcsolódó gateway - vagy egyéb hálózati eszköz - IP címére, majd utána válassza a 

Protocol mezőnél, hogy a statikus cím (Static address) helyett a DHCP ügyfél (DHCP client) 

beállítást, és nyomja meg a  gombot. Ekkor az Ethernet (LAN) interfészre aktív lesz a 

DHCP ügyfél beállítás.  

 

 

 

A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

3.4 DHCP és DNS beállítások 

A DHCP szolgáltatás azt jelenti, hogy a készülék a beállított IP címéről az adott IP szegmensre nézve 

további IP- címeket oszt a beállítások szerint, a kapcsolódó eszközök számára.  

 

A Network / Interfaces menüben alul találja a General Settings fül alatt találja a DHCP 

beállításokat. 



 

 

 

A DHCP engedélyezéshez vegye ki a pipát az Ignore interface opciónál. Erre megjelennek a DHCP 

beállításhoz szükséges mezők, és azok alapértékei. 

 

A Start mező az jelenti, hogy a készülék által használt alhálózaton belül (esetünkben 192.168.x…) 

a kezdő cím mi legyen.   

 

A Limit mezővel limitálhatja, mennyi IP cím kerüljön kiosztásra. Azaz a készülék a 192.168.x számú 

alhálózaton a Start és Start+Limit közti címtartományban fog IP-címeket kiosztani az kapcsolódni 

kívánó eszközöknek.   

 

 

 

További beállítások az Advanced Settings fülön, ha szükség lenne rá (Dinamikus DHCP, alhálózati 

maszk (IPv4-Netmask)). Mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

 



 

 

 

Az egyéb DHCP szerver beállítások a Network menü, DHCP and DNS menüpontjában találhatóak. 

Itt a General Settings fül alatt láthatja és állíthatja be őket. 

 

Itt alul, az Active DHCP Leases résznél láthatja azokat az eszközöket, melyeknek a készülék DHCP 

szolgáltatással IP címet oszt (és a megújítási időket is). 

 

A Static Leases résznél tud konkrét hálózati eszközöket az  gombbal hozzáadni, hogy mindig 

ugyanazon IP címet kapják a készüléktől.  Ezt a Hostname (gépnév), a MAC-Address és az IPv4-

Address megadásával tudja kérni.   

 

 

Mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

 

 



 

3.5 IP route szabályok beállítása (Static route) 

A meglévő route szabályok megtekintését a Status / Routes menüben teheti meg. 

 

A Network/ Static routes menüben állíthat be az érvényes IP route szabályokat, vagy módosíthat 

a meglévőkön.  Új szabályt az  gombbal tud megadni.  

Ezt az interfész kiválasztásával, majd a Host-IP or Network nevének, a IPv4-Netmask 

(alhálózati maszk) IP-címének, IPv4-Gateway IP-címének a megadásával tudja beállítani.  

 

Ha módosított valamit, mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

 

3.6 Tűzfal beállítások 

Alapértelmezés szerint a tűzfal aktív, de minden kommunikációt átenged. Szükség esetén érdemes 

lehet korlátozni ezt a forgalmat.  

 

A publikus interneten rengeteg támadás, és kéretlen kommunikáció, adathalászat folyik, ami a nem 

kívánt aktivitáson felül, a készülék mobilhálózati forgalmát is szükségtelenül növeli (a SIM 

adatcsomag terhére). Ezért érdemes ellenőriznie a készüléken áthaladó hálózati forgalmat.  

 

Tekintse meg hálózaton a kapcsolatokat, az aktív kommunikációs csatornákat (port szám és bejövő 

IP cím) és ellenőrizze a készülékre befelé történő aktivitást és a kimenő forgalmat is a Status menü 

/ Realtime Graphs menüben, a Connections fül alatt.  

 

Amennyiben olyan címről/porton tapasztal kommunikációt, melyet nem szeretne, úgy a tűzfal 

szabályoknál a tiltó listára fel kell vennie az adott portokat, IP-tartományokat. 

Ezenfelül a Status menü, Firewall pontban tudja megtekinteni a tűzfal statisztikát. (Az INPUT a 

bejövő, az OUTPUT a kimenő-, FORWARD pedig a továbbított forgalom.) 

 

Látható, hogy számos porton és IP címről folyik forgalmazás a készülékre, vagy az adott hálózatra.  

Másik módszer lehet a teljes tiltás, valamint csak a szükséges portok engedélyezésével, vagy csak 

adott IP-szegmens vagy konkrét IP engedélyezésével. 

 

Tekintse meg az érvényes tűzfal szabályokat a Status / Firewall menüben. Itt látható az 

egyes kommunikációs szabályok iránya és működése. 



 

 

 

 

FONTOS! 

A tűzfal alapértelmezés szerint minden kommunikációt engedélyez, vagy tilt – a beállításoktól 

függően. Ezért a tűzfal szolgáltatás bekapcsolása önmagában nem nyújt védelmet, a további port-

szintű szűrést, vagy interfészek forgalmára bevezetett egyéb korlátozásokat! 

 

A tűzfal beállításokat a Network / Firewall menüpont, General Settings fül alatt végezheti el. 



 

 

 

Általános beállításként az Input (bejövő), Output (kimenő) és Forward (továbbítás) műveleteket 

egyenként engedélyezhet (Accept), visszautasíthat (Reject), vagy eldobhat (Drop). 

 

Ha szükséges, új szabályt a Zones alatti résznél, az  gombbal tud hozzáadni a meglévőkhöz.  

Új szabály hozzáadásakor igen körültekintően kell eljárni, mert könnyedén letilthat olyan portokat, 

amin az alapértelmezés szerint kommunikáció folyik, vagy a készülék alapvető működéséhez 

hozzátartozik (pl. DHCP 67 port és általános hálózati forgalom, vagy 80 web port, DNS 53-es port,  

stb). 

A  gombbal tud törölni, és az gombbal módosítani. 

 

Ha módosított valamit, mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

Egy tűzfal szabályon belül, az Advanced Settings fül alatt korlátozhatja a kimenő, bejövő, vagy 

éppen a továbbított forgalmat egyes alhálózatokra. 



 

 

 

Ha módosított valamit, mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

A készülékre a ki-/be menő adatforgalmi szabályokat a Traffic Rules fül alatt tud definiálni. (itt 

lehet NAT-olást is beállítani.) 

 

Ha módosított valamin, mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

 

3.7 Port továbbítási beállítások 

A Network / Firewall menüben, a Port Forwards alatt állíthatja be, a port átirányításokat. 



 

 

Megadhatja a szükséges port és IP címeket. A szabályt az  gombbal adhatja a szabályok közé. 

Ha módosított valamit, mentse el a beállításokat a Save & Apply gombbal. 

 

 

3.8 NAT-olás beállítása 

A Network menüben a Firewall menüpont, Traffic Rules fül alatt állíthatja be az IP 

átirányításokat (Traffic Rules), és a NAT beállításokat (Source NAT). 

 

Az  gombbal tud új szabályt felvenni, a Save & Apply gombbal nyugtázhatja az ablakot.  

 

Megnyithat portokat (pl. a TCP kommunikáció részére nyit) az egyes csomagok részére, vagy 

megadhat az interfészek között új továbbítási szabályokat (New forward rule). 

 

Ezeket a szabályokat mindig nagyon körültekintően adja meg, úgy hogy ne zárja ki az alapszintű 

kommunikáció lehetőségét, és érdemes ügyelni arra is, hogy a készülék hálózaton továbbra is 

elérhető maradjon, mert könnyen ki lehet zárni magunkat, vagy éppen a távoli bejelentkezés 

lehetőségét. 

Érdemes tájékozódni az egyes szolgáltatások által használt standard port számokat illetően (pl. FTP: 

port 21, SSH/Telnet: port 22, web: port 80, stb.). 



 

 

 

 

A megfelelően kialakított port szűrések, szabályok minimalizálják a kommunikációt, ami adatforgalmi 

szempontból nagyon fontos dolog, valamint minimalizálhatják egy-egy nyitva lévő biztonsági rés 

okozta kockázatát. Érdemes kialakítani úgy a szabályokat, hogy csak a legszükségesebb 

szolgáltatások és portok tudjanak adatot forgalmazni a hálózaton. 

 



 

A NAT beállításokat (Source NAT) is itt végezheti el. Megadhatja, az egyes protokollokra (tcp, udp), 

hogy bizonyos bejövő IP címekről a készülék mely kimenő IP címre és mely portokra továbbítson 

adatforgalmat. Ezt más néven natolásnak is hívjuk. Nemcsak egy port adható meg, hanem port tartomány 

is.  

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

A Network / Static Routes menüben vehet fel új szabályokat. 

 

  



 

4. Fejezet: Speciális beállítások 

4.1 IP cím pingetése 

Nyissa meg Network menü, Diagnostics menüpontot.  

 

Itt ellenőrizheti egy IP cím elérhetőségét (pl. a szerverét, ahová adatot szeretne küldeni) – a  

gomb megnyomásával.  

Egy IP címet, vagy domain nevet / névfeloldást és a kérésére küldött válaszidőt – a készülék és a 

végpont között - az  gombbal ellenőrizhet.  

A kommunikáció útvonalát a gombbal ellenőrizheti.  

Ezt követően az eredményeket a gombok alatt található eredménylistába kapja. 

 

 

4.2 Idő kiszolgáló (NTP) 

Az időzóna szinkronizációhoz még engedélyeznie kell az NTP szinkron, amit a System / System 

menüben talál, a Time Synchronisation résznél. 

M2M APN esetében a 192.168.1.250 címet érdemes pingetni a mobilinternet hálózati kapcsolat 

ellenőrzése érdekében. 

Fontos! 

Olyan IP címet vizsgáljon, amit biztosan elér az adott címtartományból és zónából (pl. zárt APN-

ből nem fog kilátni a publikus internetre, és publikus APN-ből sem láthat zárt M2M APN zónába). 

 



 

 

 

Itt az időzóna (Timezone) az NTP client funkciót tudja engedélyezni vagy tiltani (amikor fogad 

idő adatokat), illetve NTP időt tud szolgáltatni csatlakozó készülékek számára (Provide NTP 

server). 

 

Megadhatja az NTP szerverek címét is (NTP server candidates). 

 
Nyomjon Save & Apply gombra a beállítások mentéséhez.  
 
 

4.3 Csatlakozó eszközök azonosítása 

Nyissa meg a Network / Hostnames menüpontot.  

 

Itt be tudja regisztrálni a készülék hálózati kapcsolatát használó / kapcsolódó hálózati eszközök 

neveit, hogy könnyebben be tudja azonosítani őket a hálózaton. Az IP címekhez itt megadott logikai 

neveket a státusz oldalon is látni fogja, amennyiben azok csatlakoznak a készülékhez. 

 



 

 

A kiválasztott gépneveket az  gombbal tudja az IP címhez rendelni, majd csatlakozás esetén 

a főoldalon a Status / Overview menüpontban ezen a néven fognak megjelenni a kliensek.  

 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

4.4 TFTP szolgáltatás beállítása 

Nyissa meg a Network menü, DHCP and DNS menüpontot. Itt a TFTP settings fülön 

engedélyezni tudja a TFTP kiszolgálót (Enable TFTP server), és az arra vonatkozó további 

adatokat meg tudja adni. 

 

Az FTP szolgáltatás hasznos lehet a csatlakozó eszközök, mérők adatainak ftp-vel – egy szerverre, 

távoli IP címre történő – tovább küldésére. 

 

Ha engedélyezni kívánja a TFTP szerver működését, még meg kell adni a szerverre vonatkozó alábbi 

adatokat: TFTP server port, Network boot image. 

 

Természetesen SFTP szolgáltatást is használhat a készüléken, az adatok IP címekre történő 

küldésével, ha megadja a fiók és jelszó (account and password) adatokat. Ha további segítségre 

van szüksége, tekintse meg az OpenSSH Linux parancssori beállításokat a 9. fejezetben. 

 



 

 

 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

4.5 RS485 beállítások (Ser2net) 

Az RS485 kommunikáció beállításához válassza a Services / Ser2net menüpontot. Állítsa be a 

transzparens kommunikáció formátumát, és egyéb paramétereit. 



 

 

 

A Proxies résznél engedélyezze az RS485 mezőnél az adatforgalmat (pipálja be). 

Adja meg a TCP Port számát is (mely alapértelmezés szerint a 8000-es portot használja). 

 

A State mezőnél az adatformátum állítható be:  

- off: nincs adatfolyam 

- raw: full duplex 

- rawlp: egy-irányú kommunikáció  

- telnet: további használtra 



 

A Timeout-nál az időtúllépés mértéke adható meg (másodpercben) – alapértéke 30 másodperc. A 

0 érték jelentése: adatkésleltetés nélkül. 

 

A Device értékét ne változtassa meg! 

 

Az Options egy összetett paraméter, ahol három tagot lehet definiálni: Baudrate (sebesség) + 

Stopbit (stop bit) definíció + Databits =(adat bit) definíció + Parity (paritás) típusa 

- Baudrate (alapértéke 9600 bps az RS485 portra), de megadható 300 bps és 115 200 bps 

között. 

- Stopbit értéke lehet 1, vagy 2 

- Databits értéke lehet 7, vagy 8 

- Parity értéke lehet EVEN (páros), ODD (páratlan), vagy NONE (nincs) 

 

Példák: 

Standard sebességen, a 7E1 módhoz használja ezt: 9600 1STOPBIT 7DATABIT EVEN 

Alacsonyabb sebességnél 8N1 módban pedig ezt: 2400 1STOPBIT 8DATABIT NONE 

 

Fontos! Az adatok fogadásánál legfeljebb 115 200 bps sebesség adható meg, azonban azt 

javasoljuk, hogy használja a standard 9600 baud sebességet, vagy a mérőknél elterjedt 

2400 baud értékeket - annak érdekében, hogy elkerülje a karakter/adatvesztést, és 

hosszú távon stabil adatkapcsolat jöjjön létre. 

 

Figyelem!  A bejövő RS485 adatokat a készülék helyben nem tárolja, transzparens módon 

átjelzésre / elküldésre kerülnek a készülékről a mobilhálózaton a megadott IP címre. 

Az RS485-nél megadott port számot kivételként fel kell vennie a Tűzfal szabályok közé (Network / 

Firewall settings menü), máskülönben a készülék nem fogadja az adatokat. 

 

További tagokat is megadhat, mint a hardveres flow control RTSCTS, mely „-„ előtaggal ki is 

kapcsolható. A tagok között szóközt kell tenni. 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

4.6 Relé kimenet beállítása 

A relé kimenetek beállításai a Router / Relay Switch menüből érhetők el. 



 

A Network résznél állítsa be e Listen port értéket – adjon meg egy portszámot, mely figyeli a 

relékapcsolás sikerességét, és az egyéb eseményeket. 

 

A Control box résznél találnat az enable the iec1107 mode mezőt, ami protokoll kompatibilitási 

célokat szolgál. Az alábbi protokoll konverziós beállításokat tudja választani: 

• ON 1107 – IEC 1107 protokoll kompatibilitási mód 

• OSLP – Open Street Light Protocol (közvilágítási protokoll kompatibilitási mód) 

• ON 1107 + OSLP – IEC 1107 és Open Street Light Protocol kompatibilitási mód 

 

 

Manufacturer code – gyártó kódja, a későbbi azonosítást segíti 

 

Version string – verziószám 

 

Baudrate code – az alábbi standard adatsebességek közül választhat: 

- 0: jelentése 300 baud 

- 1: jelentése 600 baud 

- 2: jelentése 1200 baud 

- 3: jelentése 2400 baud 



 

- 4: jelentése 4800 baud 

- 5: jelentése 9600 baud 

- 6: jelentése 19200 baud 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

4.7 LED konfiguráció 

A készülék 5 LED-et használ a relé kapcsolás státuszainak és a hálózati csatlakozás/forgalom 

kijelzésére. Az első 4 relé led (REL.1..4) fix működésű, de az 5. LED-et – a WAN LED-et – 

átprogramozhatja. Ugyan rendelkezik alapműködéssel, de ez átállítható a a System / LED 

Configuration menüpontban.  

 

 

 



 

A Name-el nevet adhat a szabálynak, a LED Name alatt választhatja ki, hogy melyik LED állapotot 

kivánja állítani. 

 

A Trigger listából választhatja ki, hogy mely eseményre legyen hatással. PL. a netdev esetében a 

hálózati kapcsolat állapotjelzését jelenti, a Device alatt pedig megadható, hogy melyik interfészre 

vonatkozik. 

 

A Trigger mode (trigger mód) értéknél és a Link On (van-e link), a Transmit (adatküldés) vagy 

a Receive (adatok fogadása) bekapcsolható a LED villogás kijelzésénél. 

 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

4.8 UCI használata parancssorból 
 

A készülék operációs rendszere beágyazott Micro uClinux kernel 4.9 verziót használ, ahol standard 

Linux parancsokat- és szkripteket tud futtatni a készüléken. 

 

Ezenfelül itt UCI Command line interface parancsokat is használhat. Az UCI® (Unified 

Configuration Interface) egy OpenWrt® API, egy olyan segédprogram, ami lehetővé teszi a 

központosított konfigurálást és az OpenWrt® rendszer menedzsmentjét, a készülék konfigurálását.  

 

A használható UCI parancsok-, és lehetőségek áttekintése érdekében javasoljuk a weboldalunkról 

letölthető angol nyelvű UCI segédlet áttanulmányozását. 

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/UCI_Command_Line_Reference_v3.pdf 

 

 

4.9 IPSEC beállítások 

Nyissa meg a Network / IPSEC menüpontot a Strongswan IPSec beállítások elvégzéséhez. 

 

Itt az IPSEC résznél, beállíthatja a Listen on interface (figyelés az alábbi interfészen) opciót, majd 

nyomjon az  gombra – erre megjelennek a választható interfészek.  

Válasszon egy vagy több interfészt, amelyen keresztül szeretné az IPSEC-et használni. 

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/UCI_Command_Line_Reference_v3.pdf


 

 

 

Alább, az IKEv1 Phase1/Phase2 settings beállításoknál az  gombbal logikai nevet adhat az 

IPSEC kapcsolatnak, majd az Encryption algorithm és Hash algorithm - titkosítási algoritmusok 

- kiválasztása következik, és a Diffie-Hellmann group beállítás a tunnelre. 

 

 



 

Alább, a Tunnel settings résznél az  gombbal ismét egy logika név megadással rögzíthetők 

a tunnelre vonatkozó beállítások. A Local Subnet és Remote Subnet a helyi-, és a távoli alhálózat 

IP címtartományát jelöli. 

 

Az IKEv1 Phase 2 beállítás neve egy szabadon választott név, ahol a Key exchange (titkosító 

kulcs csere) módját kell megadnia. 

 

 

 

Alább, a Connection name résznél ki-be kapcsolhatja a kapcsolódást (Enable/Disable 

connection).  

 

Figyelem! A program által használt IPSEC a Strongswan-alapú IPSec-et használja. Ha többet 

szeretne megtudni róla, az OpenWrt oldalán további információt talál a lehetséges beállításokról: 

https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/ipsec/strongswan/start 

 

Adja meg a VPN connection’s remote gateway address (VPN távoli útválasztó címe) IP 

beállítását, válasszon autentikációs módot (Authentication mode), és adja meg a PSK kulcsot 

(Secret or PSK of connection). 

 

Az IKEv1 connection mode lehet main vagy agressive.  

 

Adja be a kulcsokat a helyi útválasztó azonosítóhoz (Local gateway identifier) és a távolihoz 

(Remote gateway identifier). 

 

https://openwrt.org/docs/guide-user/services/vpn/ipsec/strongswan/start


 

 

Nyomjon Save & Apply gombra a beállítások mentéséhez.  
 

 
 

Figyelem!  

Az UCI-ból (parancsori UCI parancs) is beállítható IPSEC beállításokról itt olvashat többet 

https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/ipsec 

 

Az IPSEC a Linux-oldali Strongswan daemon segítségével is beállíthatók az UCI segítségével – 

parancssorból – SSH segítségével. Néhány példa a használatára:  

 

Az OpenVPN beállítások lekérdezése: 

#uci show ipsec 

 

 

Erre megjelennek az érvényben lévő IPSEC beállítások a parancssorban: 

 

 

https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/ipsec


 

Beállítás az alábbi szintakszis szerint, majd kommitelés:  

#uci set ipsec1.encryption_algorhitm=’aes128’ 

 

#uci commit 

 

 

4.10 Távvezérlés hanghívással 

A Network / Voice Call Config menüben beállíthatja, hogy mely telefonszámokról legyen 

újraindítható a készülék.  

 

 

 

Az előre beállított telefonszámról beérkező hívás esetén a készülék futtatja a telefonszámhoz 

rendelt, előre beállított parancsot: Újraindítás (Reboot) 

 

Az  gombbal további telefonszámokat is hozzáadhat, és minden számhoz választhat. 

 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

 

4.11 Parancsok távoli futtatása (SMS config beállítások) 

Itt beállíthatja, milyen parancsokat hajtson végre a készülék, ha SMS üzenet érkezik az alábbi 

telefonszámokról a készülék telefonszámára (SIM adatainak megfelelően).  

 

A távvezérlő parancsok a beállításához nyissa meg a Network / SMS config menüt. 

mailto:easycwmp.@acs[0].url


 

 

 

Itt a Phone Book résznél láthatja a telefonkönyvet, ahol megadható azok telefonszámok, melyeket 

elfogad a készülék. Ezután engedélyeznie kell a kiválasztott telefonszámot az Enable mező 

bepipálásával. 

 

Az  gombbal további telefonszámokat is hozzáadhat, és minden számhoz választhat előre 

beállított, futtatható parancsokat az SMS commands részből. 

 

Az előre beállított telefonszámról SMS esetén a készülék futtatja a telefonszámhoz rendelt, előre 

beállított parancso(ka)t - pl. újraindítás (Reboot). 



 

Más parancsok esetén válasz SMS üzenetben a készülék visszaküldi az információkat (pl. az „info” 

parancs SMS-ben való elküldése után a készülék válaszként elküldi a firmware verziószámot és az 

utolsó indítás óta eltelt időt üzenetben, az SMS küldő telefonszámára – amennyiben az engedélyezve 

van). 

  

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

  



 

5. Fejezet: Karbantartás 

5.1 Firmware frissítés 

 

1. A System menüben, a Backup / Flash firmware menüt nyissa meg. 

 

2. Alul a Flash new firmware image résznél, tallózza ki az Image gombnál a frissebb 

firmware-t, amit letöltött a készülék weboldaláról (fwos-kezdetű tömörített állomány). 

 

3. A firmware frissítéshez nyomjon a  gombra. 

 

 

4. Erre egy másik ablak töltődik be, ahol megtörténik a betallózott állomány ellenőrzése kb. fél perc 

alatt.  



 

5. Ha minden rendben, akkor a frissítés lehetséges. A Proceed gombbal kérheti a rendszer 

frissítését. 

 

 

6. Ekkor az alábbi üzenet jelenik meg a böngészőben. A rendszer frissítése megkezdődött. 

 

 

7. A telepítés során minden a hálózati kapcsolatok leállításra kerülnek. A firmware telepítésének 

megkezdésekor a WAN LED jelzi a telepítést, amely a telepítés befejezéséig inaktív lesz. A 

firmware frissítés körülbelül 2-4 percet vesz igénybe. 

 

REL.1   REL.2    REL.3   REL.4   WAN   

 

A relé kimenetek LED jelzései nem változnak a firmware frissítése során. 

 

8. A telepítés végén az eszköz automatikusan újraindul, amit a rövid WAN LED jelez. Minden 

további művelet/LED jelzés megegyezik a Telepítési útmutató 2.2 fejezetében leírtakkal. 

 



 

5.2 A készülék újraindítása 

A System / Reboot menüt nyissa meg, majd nyomjon a gombra. Mire a készülék 

újraindul a már ismertetettek szerint. 

 

 

Ezután a készülék leválasztja a LAN és a WAN hálózati interfészt, amit 5-10 másodperc múlva a 

WAN LED kikapcsolása jelez. 

 

REL.1   REL.2    REL.3   REL.4   WAN   

 

Ezután újraindul a készülék, és kb. 1-2 perc múlva újra elérhetőek lesznek a hálózati interfészek, 

amit majd az aktív WAN LED jelez. 

 

 

5.3 A készülék leállítása 

A készülék kikapcsolható a tápkábel (5. sz.) kihúzásával - a hálózati csatlakozóból. A készülék 

biztonságosan kikapcsol: leválasztja a LAN és a WAN hálózati interfészt, amit 5-10 másodperc 

múlva a WAN LED kikapcsolása jelez. 

 

REL.1   REL.2    REL.3   REL.4   WAN   

 

Kb. 10 másodperc múlva mind a négy LED kialszik, ami azt jelzi, hogy a készüléket már nem 

táplálja az AC feszültség. 

 

REL.1   REL.2    REL.3   REL.4   WAN   

 

 



 

FONTOS!  

ILYENKOR A VÁLTÓÁRAM (AC) TÁPFESZÜLTSÉG BEMENETI VEZETÉKEI MÉG 

CSATLAKOZTATVA VANNAK A KÉSZÜLÉKHEZ! EZÉRT SEMMIKÉPPEN SE NYISSA KI A 

KÉSZÜLÉK FEDELÉT! ELŐBB HÚZZA KI AZ AC DUGÓT ÉS HÚZZA KI AZ ÁRAMELLÁTÁS 

KÁBELÉT A HÁLÓZATI ALJZATBÓL, MAJD EZT KÖVETŐEN KÖSSE KI A KÉSZÜLÉK AC 

ÁRAM BEMENETI KÁBELEIT! 

 
A készülék bármikor elindítható az eszköz áramforrásának hozzáadásával (csatlakoztassa a hálózati 

csatlakozót az elektromos hálózathoz). A készülék a 2.2. fejezetben leírtak szerint fog működni. 

 

 

5.4 Beállítások mentése  

A készülék beállításait az OpenWrt® rendszer automatikusan letárolja. Azonban előfordulhatnak 

olyan helyzetek, amikor arra lehet szükség, hogy egy korábban lementett konfigurációs állapotot 

vissza kell tölteni.  

 

Ezért a beállításokat lementheti a számítógépére az alábbiak szerint, és szükség esetén visszatöltheti 

azokat a készülékre. Ez nagyon hasznos például a kezdeti konfigurálások során. 

Nyissa meg a System menü, Backup / Flash Firmware menüpontot.  

 

 
 

 

A Backup alatt a Download backup (mentés letöltése) funkciónál nyomja meg a beállítások 

lementéshez, a  gombot. Ezzel lementi az aktuális beállításokat egy tömörített fájlba 

a számítógépére (.tar.gz kiterjesztéssel). 



 

A felbukkanó ablakban kiválaszthatja hová mentse le a fájlt (konfigurációt) a számítógépére. 

 
Fontos! A későbbi újraindítások során a készülék mindig ezekkel a lementett beállításokkal fog 

indulni – mint alapértelmezett konfiguráció. 

 

A készülék csak a saját beállításait és szolgáltatásait menti le!  Ha kézzel Ön további programokat 

telepített, vagy saját szkripteket használ, FONTOS tudnia, hogy a rendszer EZEKET NEM MENTI LE! 

Önnek kell gondoskodnia a nem standard alkalmazások, szkriptek, könyvtárak kézi lementéséről. 

 

A telepítésbe bevonhat-, vagy éppenséggel kizárhat fájlokat, könyvtárakat a mentés során. Azt, 

hogy pontosan mi kerüljön lementésre, a Configuration fülre kattintva tudja szabályozni, ahol 

szerkesztheti a listát, az egyes könyvtárak megadásával.   

 
 
Ennek megfelelő használatához némi könyvtár- és fájl-szintű ismeret szükséges a készülék 

fájlrendszerén, ezért javasoljuk előbb SSH kapcsolaton csatlakozva, Linux-parancssorból – 

szabványos Linux parancsok használatával - tekintse át az OpenWrt® rendszer a 

könyvtárszerkezetet és a lehetőségeket. 

Ha elkészítette a mentési állomány, nyomjon a gombra. 

 

 

5.5 Készülék beálíltások visszaállítása 

Amennyiben teljes rendszervisszaállítást szeretne kérni, a számítógépére korábban elmentett 

archív (teljes) mentési állományt - .tar.gz. formátumban - visszatöltheti a készülékre.  

 

Ehhez itt a System - a Backup / Flash Firmware menüben, a Restore backup mezőnél 

érvényesítheti a kérését.  

A gomb megnyomásával tallózza ki a számítógépéről a 

korábban lementett fájlt, majd töltse vissza a készülékre az 

 gomb megnyomásával. 

 

Ezután megjelenik egy felugró ablak, ahol nyomja meg az OK gombot, ha vissza szeretné állítani 

az alapértelmezett konfigurációt. 



 

 

Ezután a rendszer betölti a korábban elmentett beállításokat, és visszaállítja azokat az eszköre. Ezt 

követően a rendszer újraindul és a korábban használt beállításokat alkalmazza. 

 

Fontos! Az egyéni konfigurációk és programok mentésének a visszatöltését és bejátszását ezt 

követően Önnek még kézzel el kell végeznie – mivel azok nem részei a rendszer visszatöltésnek. 

 

 

5.6 Konfiguráció klónozása 

A készülék aktuális konfigurációs beállításai lementhetők. Ezt a System menü, Clone config 

backup / restore menüponttal kérheti.  Így elmentheti az aktuális beállításokat a számítógépépre.  

 

A felbukkanó ablakban Tallózza be (a  gombbal) a helyet, ahová menteni szeretne, majd 

mentse le a számítógépére a fájlt a  gomb megnyomásával. 

 

 

 



 

Ez kiváltképp hasznos, ha a beállított konfigurációt lementi a számítógépére és több készülékre is 

szeretnék betölteni (mint alapkonfiguráció) – megkönnyítve ezzel a beállításokat. Amit a betallózás 

után az  gombbal lehet feltölteni más készülékekre. 

 

 

 

 

  



 

6. Fejezet: Adminisztráció 

6.1 Jelszó módosítása 

Nyissa meg a System menü, Administration menüpontot.  

 

A Router password mezőnél, megadhatja az új jelszót (Password) és annak ismételt beírását a 

Confirm password (jelszó megerősítés) mezőnél. Az itt megadott jelszóval tud majd belépni az 

OpenWrt web felületére.  

 

 

FOTNOS TUDNIVALÓK 

• A jelszónak min. 8 karaktert kell tartalmaznia melyek lehetnek: kis- és nagybetűk, valamint 

számok, vagy speciális karakterek. 

• A jelszavak használata kötelező minimum 3 speciális karakter használatával, melyek lehetnek: 

nagybetűk, számok vagy speciális karakterek (pl. aláhúzás) 

• A jelenleg használt jelszó bizonyos biztonsági szabályok miatt nem látható itt – az így jelzett 

karakterek itt üresek (beíráskor pedig a web felület *-al helyettesíti a karaktereket). 

Nyomja meg a Save  gombot az új jelszó beállításához. 

 

Az SSH Access fülnél az SSH elérés beállításai adhatók meg, az SSH Keys fül alatt pedig a 

titkosítási kulcsok. 

 

  

6.2 Naplózás 

Nyissa meg a System / System menüt, keresse meg a Logging fület.  

 



 

Itt definiálhat rendszernapló állományt (Write system log file) – ahol könyvtárszerkezetet, elérési 

utat és fájlnevet kell megadni - és a naplózási szintet is beállíthatja (Log output level). 

 

 

 

Korlátozhatja a naplófájl méretét (System log buffer size), és be lehet állítani külső naplózó 

szerver IP címet is (External system log server (IP address), port, protocol – a naplófájlok 

távoli szerverre való küldéséhez. 

A beállítások elvégzéséhez nyomja meg a Save & Apply gombot. 

 

További, alapértelmezés szerint generált naplófájlok is vannak, melyekről már részben említést 

tettünk.  Ilyenek a Status menüben található System log (Rendszernapló), a Kernel Log 

(Kernel naplófájl), melyek segítenek megérteni a készülék utolsó újraindítása óta eltelt idő alatt 

a működés során tapasztalható eseményeket. Ez különösen hasznos lehet egy-egy hiba 

detektálásakor. 

 

 

6.3 Nyelvi beállítások 

Nyissa meg a System / System menüt és válassza ki a Language and Style fület.  

Itt a felülethez megjelenítési nyelvet választhat (Language) a listából – így akár a magyar nyelv is 

kiválasztható. 



 

 

Az Auto beállítás az OpenWrt® web felültát a böngésző nyelvéhez igazítja – amennyiben a nyelven 

létezik fordítás. 

 

Ha átállította a nyelvet, nyomja meg a Save & Apply gombot, majd fordítások az adott nyelvnek 

megfelelően fognak megjelenni a továbbiakban. 

 
 

6.4 Időszakos pingetés 

Ha a készülék kapcsolatának figyelése céljából szeretne, beállíthat egy távoli szerver IP címet, 

melyet időszakosan pingetni fog. Ez a Services / Periodic Ping menüpontban lehet beállítani.   

 

 
Ping IP Address – határozza meg az IP-címet a ping parancs végrehajtásához. 

 

Ping failure threshold  (Pingetési hibaküszöb) – figyelmen kívül hagyandó ping hibaszámok (pl. 

5 esetén, ami azt jelenti, hogy egy ping intervallum 5 hibája normális, nincs aláírva 

hibaként/hibaként). 



 

Ping interval – a ping időtartama másodpercekben (például a 60 azt jelenti, hogy ping 1 percig). 

Mentse a konfigurációs változásokat a Save & Apply gombbal. 

 

 

6.5 Tervezett újraindítás beállítása 

Az ipari standardekhez igazodva, lehetőség van megadni a napi újraindítás idejét– amennyiben 

szeretné – amelyet a Services / Periodic Reboot menüpontban talál. 

 

 

Mentse a konfigurációs változásokat a Save & Apply gombbal. 

 

 

6.6 Szoftverek telepítése 

Nyissa meg a System / Software menüpontot. 

 

Először meg kell nyomnia a  gombot, és be kell állítani a telepítőcsomagok helyét 

a felugró ablakban, ahol meg kell határozni a tárolt szoftvercsomagok telepítési útvonalát. 

 

Ezután mentse a beállításokat a gombbal. Majd nyomja meg az  

gombot az elérhető szoftverkatalógus frissítéséhez - a szoftvertárból.  

 

Figyelem!  Ez akkor használható, ha a publikus internet elérés (APN) biztosított a SIM-re. 

 

 



 

 

 

 

 

Ha sikerült a frissítés, utána írja be a keresendő alkalmazás nevét a Download and install 

package mellé (pl. az MC nevű (Midnight Commander) fájl menedzser program esetében). 

Nyomjon az OK gombra és a rendszer telepíteni fogja a kiválasztott csomagot, letölti a 

repository-ról, és telepíti a szükséges komponensekkel.  

 

A telepített szoftvercsomagok a Status alatt kerülnek listázásra, azok Version információjával. 



 

 

Most már konfigurálhatja és használhatja a telepített Linux programot. SSH terminál ablak 

segítségével parancssorból be tudja állítani, illetve futtani tudja azt. (Példánknál maradva: írja 

be az „mc” parancsot Linux parancssorba a program futtatásához.) 

 
 
 

6.7 Távoli hozzáférés (SSH) 

A készülék távolról elérhető, beleértve annak beállításait – melyeket távolról módosíthat. A távoli 

elérés a mobilhálózaton, a SIM kártya IP-címtartományán keresztül valósul meg. Ezért a készüléknek 

publikus interneten kell lennie, vagy ugyanabban a zónában ahonnan el akarja érni az eszközt. A 

távoli elérés SSH és FTP szolgáltatáson keresztül is lehetséges. 

 

A külső zónából történő távoli elérést a Network / IP route és Network / Firewall beállítások 

közt tudja megadni, az portok- és IP tartomány és alhálózati maszkok engedélyezésével az adott 

interfészekre, mint fogadott/elküldött adatok (transmit/receive data).  

 

A távoli elérést SSH, web felületen biztosítani, valamint hanghívással bizonyos parancsok 

engedélyezésével az adott telefonszámra.  

 

SSH kapcsolat 

A készülék elérhető SSH kapcsolaton is, egy terminal programmal (pl. a putty nevű 

segédprogrammal), az IP címén – pl. 192.168.127.1:22 (22. sz. port az Ethernet porton). 

 



 

Engedélyezze a Putty program hozzáférését az 

SSH a felbukkanó biztonsági üzenet alatt az OK 

gomb megnyomásával. Most már beléphet az 

OpenWrt® Linux-oldali parancssorba.   

 

SSH belépési adatok: 

Login as: root          

Password: wmrpwdM2M 

 

Itt a standard Linux parancsokat 

futtathat, vagy szkripteket 

használhat. 

 

A készülék operációs rendszere 

beágyazott Micro uClinux kernel 

4.9 verziót használ, valamint UCI 

Command line interface 

parancsokat értelmez – lsd. 

használható parancsokért a 

letölthető angol nyelvű segédletet (4.8 fejezet). 

 
 
 

6.8 Device Manager beállítása 

A készülék távmenedzsmentjére használható a Device Manager® alkalmazásunk, mely folyamatos 

az üzemelési jellemzők (hálózati elérés, térerősség, futási idő, QoS) monitorozásán felül a készülék 

távoli karbantartására, átkonfigurálására szolgál. Ezen felül a készüléken futó firmware cseréje és 

telepítése is lehetséges. A programból WM-E LCB® készülékek százait tudja ilyen módon 

menedzselni. 

 

A kért beállítások egyenként vagy a készülékek egy csoportjára is elvégezhetők egy lépésben. 

Az alkalmazás használatához licensz vásárlása szükséges, kérjük ezzel kapcsolatban keresse fel 

Kereskedőnket. További infó: https://www.m2mserver.com/termek/device-manager/ 

 

A Device Manager® beállításához nyissa meg a Router / Device Manager menüpontot. 

https://www.m2mserver.com/termek/device-manager/


 

 

Beállítható a DM Port Number – mely alapértelmezés szerint 4443-as. 

 

A DM Name mezőhöz a szerver nevét, mint egyedi azonosítót kell megadnia. 

 

A DM User Name pedig a szerverfiók – már létező - neve.  

A kapcsolódáshoz pedig szükséges még a DM IP Address (szerver IP címe) megadása. 

 
Nyomjon Save & Apply gombra a beállítások mentéséhez.  
 

FIGYELEM!  

A beállításkor már a szerver-oldali beállításoknak és a szervernek élnie kell. A Device Manager 

szerver elérhetőségét egyszerű pingetéssel le tudja vizsgálni a készülék pingetési menüjéből.  

 

 

 
 

  



 

7. Hibakezelés 

LED aktivitás 

A LED fények részletes bemutatását a Telepítési Útmutató 1.1 fejezetében találja. 

 

Relék csatlakoztatása, táp bemenet, RJ45 kapcsolódás 

Olvassa el a Telepítési Útmutató 1. sz. fejezetét a további információ érdekében. 

Vigyázat! A készülék ~100-240V AC áramforrást használ! 

Csak engedéllyel rendelkező, szakember nyithatja fel a készülék burkolatát, végezheti 

el a kábelek bekötését. 

 

 

SIM-kártya nem érzékelhető 

Ellenőrizze a mobil szolgáltatónál, hogy a SIM kártya aktív-e és adatcsomag használatra (IP 

kommunikáció) alkalmas.  

 

SIM/APN hiba 

Mindig ellenőrizze az Status / Overview menüben a SIM ID mezőnél az aktuális SIM státuszt 

illetően. Normál esetben ott a SIM azonosító száma szerepel. Hiba esetén a következő SIM hibák 

valamelyike látható:  

• No SIM or SIM error – jelentése: nincs SIM behelyezve. Jelezze a telepítő csoportnak 

a hibát! 

• Not enough RSSI value – jelentése: antenna probléma. Jelezze a telepítő csoportnak 

a hibát! 



 

• No NW registration – Jelentése: Az APN név vagy a SIM nincs konfigurálva, vagy ezek a 

beállítások rosszak. Egyeztessen a SIM-kártya kibocsátóval és állítsa be ismét az APN mező 

értékét és a további SIM beállításokat a készülék web felületén. 

• Check RSSI – Jelentése: antenna vagy SIM hiba. Jelezze a telepítő csoportnak a hibát! 

 

A WAN LED inaktív 

Ha a WAN LED tartósan nem világít, akkor az eszközt nem lehet regisztrálni a mobilhálózatra, 

vagy a csatlakozási adatok nem megfelelően (pl. APN beállítás). 

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérdezze meg mobilszolgáltatóját a SIM-kártya állapotáról 

és aktiválási állapotáról, javítsa ki az APN-nevet, és állítsa be a modemet az új SIM-adatokkal. 

Ha nem segít, kérdezze meg a telepítőt csoportot! 

 

Nem érhető el az eszköz az SSH / LuCi webes felületen 

Rossz IP-címmel próbálkozott, vagy nem tud megfelelően csatlakozni az eszközhöz. 

Ellenőrizze az IP-címet, pingesse meg az eszközt egy számítógépről. Ha még mindig nem 

működik, konfigurálja újra az IP-címet a számítógépén (IP: 192.168.127.100 / Alhálózati 

maszk: 255.255.255.0). 

A készülék webes felhasználói felületének eléréséhez használja a Mozilla Firefox böngészőt 

kínáljuk. 

Próbálja meg elérni a modemet az USB interfészen a böngészőből: https://192.168.127.1:8888 

 

Győződjön meg arról, hogy az APN-je már konfigurálva van, és a WAN led aktív-e. 

• Username: root  /  Password : wmrpwdM2M 

• Nyomja meg a Login gombot a webes felhasználói felület eléréséhez. 

 

  

https://192.168.127.1:8888/


 

8. Support elérhetőség 

Ha kérdése merülne fel a használattal kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen: 

 

Email: support@wmsystems.hu 

Telefon: +36 (20) 333-1111 

 

8.1 Support segítség 

Az eszköz beazonosításához használja a termékre ragasztott matricát, mely a support részére fontos 

információkat hordoz. Figyelem! A matrica elvesztése a garancia elvesztését jelent 

 

Bejelentéséhez feltétlen csatolja az OpenWrt rendszerből kinyerhető – alábbi képen bejelölt - 

szoftver információkat és modem azonosítókat, mely a hibamegoldást segíti. Köszönjük! 

 

8.2 Terméktámogatás 

A termékhez megjelent dokumentációk és szoftverek az alábbi linkről elérhetőek: 

http://www.wmsystems.hu/termek/load-control-box 

 

A termékhez megjelent dokumentációk és szoftverek az alábbi linkről elérhetőek: 

http://www.wmsystems.hu/support/ 

 
Online terméktámogatás is itt kérhető. 

 

  

mailto:support@wmsystems.hu
http://www.wmsystems.hu/termek/load-control-box
http://www.wmsystems.hu/support/


 

9. Fejezet: Jogi nyilatkozat 

 

©2021. WM Rendszerház Kft. 

 

A dokumentációban közölt tartalmak (minden információ, kép, teszt, leírás, ismertető, logó) szerzői 

jogvédelem alatt állnak. Másolása, felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala csak a 

WM Rendszerház Kft. hozzájárulásával és a forrás feltüntetésével lehetséges. 

 

A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk. 

A WM Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget a használati útmutatóban szereplő információkban 

előforduló hibákért. 

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. 

A használati útmutatóban az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb információkért lépjen 

kapcsolatba kollegáinkkal. 

 

 

Figyelmeztetés 

Bármely, a programfrissítési folyamat alatt bekövetkező hiba a készülék meghibásodásához 

vezethet. Ebben az esetben forduljon viszonteladónkhoz. 


