
Підключення котла SMART до мережі Internet 

 

Підключення котла серії SMART до мережі здійснюється в розділ «WiFi» підменю «Налаштування» 

головного меню котла. В цьому розділі задається ім’я точки доступу WiFi та її пароль, що показано на 

малюнках 1,а та 1,б. Для цього слід натиснути на значення відповідного поля, що відкриє клавіатуру, 

зображену на малюнку 2. За допомогою клавіатури потрібно змінити вибране значення та на ім’я вашої 

точки доступу та ввести пароль. Після вводу котел автоматично від’єднається до вказаної точки 

доступу. На рівень сигналу WiFi вказує відповідне символьне позначення на панелі стану, біля 

поточного часу (малюнок 1,б). З’єднання з мережею Internet через WiFi інтерфейс дає можливість 

дистанційно змінювати налаштування котла та контролювати його стан через мобільний додаток або 

WEB інтерфейс, а також оновлювати програмне забезпечення та отримувати поточне значення 

температури на вулиці.  

 
 а)  б) 

Малюнок 1 — Розділи «WiFi» та «ЧАС»: а) — значення полів за замовчуванням; б) — з’єднано з 

точкою доступу WiFi та активовано функцію синхронізації з сервером точного часу 

 

 
Малюнок 2 — Клавіатура набору полів "Ім’я точки доступу", "Пароль", "ЧАС", "Адреса серверу 

точного часу", "Часовий пояс" 
 

Для дистанційного налаштування котла слід завантажити додаток «Tenko Smart» у магазині 

додатків PlayStore чи AppStore. Після встановлення додатку необхідно запустити його та ввести 

серійний номер котла у поля "Логін" і "Пароль" і натиснути "Увійти". Після входу у свій аккаунт Ви 

зможете дистанційно стежити за поточним станом котла, перемикати режими, змінювати температуру, 

потужність, налаштування таймера та інші. 
Також є можливість керувати котлом не через додаток, а за допомогою онлайн WEB-інтерфейсу. 

Для чого необхідно відкрити браузер, перейти за посиланням http://my.tenko.ua та по аналогії з 

додатком ввести серійний номер котла у поля "Логін" і "Пароль" та натиснути "Увійти", попередньо 

підтвердивши ознайомлення з умовами угоди. 

Крім з’єднання котла з роутером по WiFi, опціонально можливе з’єднання кабелем UTP (вита пара), 

для чого необхідно докупити LAN-модуль. Підключення модуля до котла та до мережі, а також його 

налаштування повинен виконувати сервісний інженер.  
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