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KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSSEL ÉS WIFI MODULLAL 
RENDELKEZŐ ELEKTROMOS FALI KONVEKTOR A TÁVVEZÉRLŐ 

INTERNETES RENDSZERREL VALÓ CSATLAKOZÁSÁHOZ

FIGYELEM! A csatlakoztatás nem kötelező és nem kötelező a készülék rendeltetésszerű 
üzemeltetéséhez! FIGYELEM! Ez a kézikönyv a füzet szerves része a füzetnek, amely leírja az elektronikus 
vezérlésű konvektor működését. FIGYELEM! A WiFi modul jelenlétét a konvektor elektronikus 
vezérlésében a modellszám jelzi: 

 „RH01WxxW-x“ / „RHxxNW“ - a konvektornak van WiFi modulja
 „RH01WxxE-x“ / „RHxxN“ - a konvektornak nincs WiFi modulja

 



 

 

A WIFI MODUL CSATLAKOZTATÁSAAZ INTERNETHEZ 
A kézikönyv szövegében használt kifejezések a következők: 

 "Modul" a készülék elektronikus termosztátjának (elektronikus vezérlés) WiFi modulja.
 "Szabályozó" a készülék elektronikus termosztátja (elektronikus vezérlése).
 "Készülék" egy okostelefon, táblagép vagy laptop, amelyet a WiFi modul internethez való csatlakoztatására, és utólagos 

távirányítására és megfigyelésére használnak.

 "WiFi hálózat" a modul által létrehozott vezeték nélküli hálózat (WiFi).
 "Internet hálózat" a kívánt vezeték nélküli Internet hálózat (WiFi), amelyhez csatlakoztatni kívánja a modult. Ezt egy 

router hozza létre, internetkapcsolattal kell rendelkeznie, és annak közelében kell lennie, ahol az eszköz található.
 "Rendszer" távirányításhoz és megfigyeléshez használható internet alapú Eldom rendszer. 

FIGYELEM! Amodul a szabályozóhoz van csatlakoztatva és az vezérli! 
FIGYELEM! Amodul csatlakoztatása internethez szükséges a készülék távoli vezérléséhez és működésének megfigyeléséhez! 
FIGYELEM! Amodul és a rendszer csatlakoztatásához készülékre van szükség.
FIGYELEM! Töltse le a készülékre az Eldom alkalmazást a Google Playről vagy az App Store-ból. Az Android készülék minimális 
verziója 8.0. 
FIGYELEM! Akonvektor vezérléséhez és működésének megfigyeléséhez regisztrálnia kell az Eldom alkalmazásban. 
A modul csatlakoztatása internethez három fő lépésben történik. Az eszköz későbbi távvezérlését és működésének megfigyelését a 
rendszeren keresztül történik. 

1. LÉPÉS - WIFI Hálózat létrehozása a modulból 
 Az Új WiFi hálazat menüben válassza ki az AP be módot

2. LÉPÉS - A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSAA MODULHOZ 
 Válassza le a készüléket az internetről.
 Aktiválja a GPS helymeghatározó szolgáltatást!
 Aktiválja a készülék WiFi modulját, és csatlakozzon a telefonjával a modul által létrehozott 

WiFi hálózathoz (ELD ).
 A jelszó: Incotex123 
 Ha a készülék nem találja a modul által létrehozott WiFi hálózatot, ismételje meg az 1. lépést, 

vagy indítsa újra a készülék WiFi modulját (kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be) 
 Ha a készülék és a modul sikeresen csatlakozik, az internetkapcsolat jelzője  megjelenik a 

szabályozó képernyőjén. 

3. LÉPÉS - A MODUL CSATLAKOZTATÁSAAZ INTERNETHEZ A KÉSZÜLÉK SEGÍTSÉGÉVEL. 
 Indítsa el az Eldom alkalmazást. Állítsa be a kívánt nyelvet.
 Válassza a Helyi opciót (Local)
 Válassza az Új eszköz hozzáadása lehetőséget (Add new device). Előfordulhat, hogy az alkalmazás követeli a készülék 

helyének használatát. Engedélyezze a használatát.

 Válassza ki a megtalált uészüléket, és erősítse meg az OK gombbal.
 A csatlakozási értesítés megjelenik a szabályozó képernyőjén. Nyomja meg az OK gombot.
 A megtalált készülék megjelenik a szabájozó képernyőjén. Válassza ki.
 A Rendszerbeállítás menüből (Syst.sett.) az alkalmazásban válassza a Hálózati beállítások lehetőséget (Network Settings)
 Az "Internetkapcsolathoz" szakaszba (”For connection via the Internet”) írja be az internethálózat nevét/jelszavát.
 Mentse a bejegyzést (Save). Az készülék képernyőjén röviden megjelenik egy üzenet, amely arról szól, hogy az internet mentve 

van.
 Válasszuk le a modult a készülékről. Kapcsolja ki a készüléken a WiFi-t, csatlakoztassa egy 

másik internetes hálózathoz, vagy váltson mobil adatokra.
 A szabályozó Új WiFi hálazat menüjében válassza a WiFi be mód lehetőséget.

Ezen  lépések  végrehajtásával  a  konvektor  csatlakozik  az  Eldom  távirányító  és  megfigyelési 
rendszerhez. Munkája ezt követő vezérlését és nyomon követését az alkalmazáson keresztül hajtják 
végre az interneten keresztül (via Internet). 
Lehetséges, hogy a "Hozzáadott új eszközt" egyszerre több eszköz vezérelheti, amennyiben az Eldom 
alkalmazás telepítve van rájuk, és az alkalmazás ugyanazt a regisztrált felhasználót használja. 


