
Manual Q3

Q3 Creació de la teva WiFI

pròpia, per compartir

informació, creant el

teu propi “núvol”. I per

si no en tens prou el

dispositiu també et pot

fer de carregador sense

fils ràpid pel mòbil.
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A) Carregar fitxers al CHAtU

B) Posar icones noves amb imatges a les 
carpetas o als fitxers del CHAtU

1) Buscar la wifi CHAtU i connectar-hi.

2) Entrar mode configuració: 

http://app.chatugo.com/admin

3) Fer login com user: admin i password: admin

El CHAtU disposa de dues carpetes (estilo1 y 2) 

amb unes icones genèriques, que es poden 

ampliar en el cas es desitgi per personalitzar 

imatges tant de fitxers com de carpetes.

1) Seguir passes 1) a 4) de A).

2) Posar els arxius amb les imatges contingudes 

a una carpeta, dins la carpeta del CHAtU

/resources/icon packs/ (arrastrar i deixar anar).

4) Anar al menú “Archivos”

5) Posar els arxius (arrastrar i deixar anar) a la 

carpeta /públic/

B.1) Carregar la carpeta amb noves icones 

B.2) Canvi de la icona a document o carpeta

1) Entrar a la webapp: http://app.chatugo.com

2) Seleccionar usuaris (1) i entrar mode admin, 

posant user i pwd (2) i donar a “Autentificar”

(4) (1)

3) Tornar a la pantalla principal (3) i entrar en 

mode edició, des de la rodeta (4) i (5)

4) A la capçalera de cada document i carpeta, 

apareixen tres opcions, seleccionar “editar” (6)

5) A la nova pantalla que apareix seleccionar 

“Automatico” (7) i en el desplegable de 

carpetes, seleccionar la carpeta amb les nostres 

icones (8), i fer OK 

6) Prémer sobre la icona del nostre fitxer/ 

carpeta, i de totes les imatges que apareixen, 

seleccionem aquella que volem que sigui la 

nova icona

7 ) Prémer sobre “Guardar y volver”

Podem veure com l’aspecte del fitxer ha canviat

(6)

(7)
(8)

(2)

(3)

(5)
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D) Crear nou usuari rol administrador

1) Seguir passes 1) a 3) de A)

2) Seleccionar el menú “Usuarios”

3) Prémer sobre “Nuevo usuario”

(5)

C) Canviar el nom del punt d’accés

Si a més a més es vol dotar de seguretat amb

un password, es posarà en el camp “Clave” (7),

escollint la seguretat “wpq2-psk” (6) .

Finalment activar “Aplicar cambios”

(6)

(7)

1) Seguir passes 1) a 3) de A).

2) Anar al menú “Configuración” i després entrar 

a “Red”

3) Canviar a (5),  el nom del punt d’accés per 

exemple: CHAtU-CASA
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4) Donem nom al nou usuari, per exemple: 

JIgnasi i posem el correu electrònic. Cal activar 

pestanyes “Activo” i “Confirmado”. 

5) Introduïm la contrasenya (8 o més caràcters) i 

donem a “Guardar”.

6) Anar a la pestanya “Grupos” i prémer sobre 

“Miembros” dins el grup “G_ADMINS”.

7) Prémer sobre la opció “Mostrar todos los 

usuarios” i activar la pestanya del nou usuari 

creat

8) Si tornem a mostrar tots els usuaris del grup 

administrador “G_ADMINS”, ja es pot veure com 

el nou usuari creat, ja forma part d’aquest grup.

A partir d’ara tenim dos usuaris amb privilegis 

d’administrador (Rol Administrador)

IMPORTANT:

En totes les configuracions cal assegurar

d’estar connectat a la WiFi del CHAtU!


