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1. Kültéri WiFi-s konnektor hangvezérléssel alkalmazással 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kültéri WiFi-s konnektort. A mini aljzat kényelmesen 

vezérelhető alkalmazással vagy hangutasítással. A csatlakoztatott eszköz ennek megfelelően 

kapja az áramot.  

Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást, és kövesse a felsorolt információkat és tippeket, 

hogy optimálisan tudja használni az új eszközét. 

2. Ajánlott alkalmazás 

A működéshez szüksége van egy alkalmazásra, amely kapcsolatot létesíthet a kültéri WiFi 

aljzat és a mobil eszköz között. Ehhez javasoljuk az ingyenes ELESION alkalmazást. 

3. Fontos megjegyzések az elején 

• Ezt az eszközt 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányában élő személyek is 

használhatják abban az esetben, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék 

biztonságos használatáról és az ebből fakadó veszélyek megértéséről. 

• A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 

• A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak akkor végezhetik gyermekek, ha 8 évnél 

idősebbek és felügyelet alatt állnak. 

• A készüléket és vezetékét tartsa 8 év alatti gyermekek elől elzárt helyen. 

• A készülék tisztítása vagy szervizelése előtt a csatlakozódugó kihúzásával le kell választani 

az áramforrásról. 

 

4. Általános biztonsági információk 

• Gondosan olvassa el a használati utasítást. Fontos információkat tartalmaznak a készülék 

használatáról, biztonságáról és karbantartásáról. Gondosan meg kell őrizni, és ha szükséges, 

tovább kell adni a későbbi felhasználónak. 

• A készüléket csak a jelen rendeltetésnek megfelelően szabad felhasználni a rendeltetésének 

megfelelően. 

• Használatakor tartsa be a biztonsági utasításokat. 

• Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból: minden használat után, üzemzavar esetén, a 

készülék tisztítása előtt. 

• Soha ne húzza ki a csatlakozót az aljzatból a tápkábelnél vagy nedves kézzel. 

• A készüléket kizárólag háztartási vagy hasonló célokra szánják. Nem szabad kereskedelmi 

célokra használni! 

• Soha ne használja a készüléket meghibásodás után például, ha a készüléket vízbe ejtették vagy 

bármilyen más módon megsérült. 



 

• A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítás be nem tartásából eredő helytelen 

használat esetén. 

• A termék módosításai rontják a termék biztonságát. Figyeljen a sérülés kockázatára! 

• A készüléken vagy a tartozékokon minden változtatást és javítást csak a gyártó vagy az általa 

kifejezetten felhatalmazott személy végezhet. 

• Győződjön meg arról, hogy a terméket könnyen hozzáférhető aljzatból működteti, hogy 

vészhelyzet esetén gyorsan lehúzhassa a készüléket az elektromos hálózatról. 

• Soha ne végezzen rajta javítást, bízza szakemberre! 

• Óvatosan kezelje a terméket. Megütés, ütés vagy kis magasságból történő leesés károsíthatja. 

• Tartsa a terméket szélsőséges hőtől távol. 

• A termék minden irányból védett a fröccsenő víz ellen, amíg a hálózati csatlakozóaljzat be 

van fedve. Soha ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba. 

• Soha ne kezelje nedves kézzel a dugót. 

• Minden használat előtt ellenőrizze a készülék sérüléseit. Ha az eszköz vagy a csatlakozó 

láthatóan megsérült, akkor a készüléket nem szabad használni. Ne használja a készüléket, ha 

hibásan működik, vagy ha leesett. 

• Mielőtt csatlakoztatná az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott elektromos 

feszültség megegyezik-e az aljzat feszültségével. Csak védőérintkezős aljzatokat használjon. 

• A műszaki változtatások és hibák fenntartva. 

 

5. Fontos információk a megsemmisítésről 

Ez az elektronikus eszköz nem tartozik a háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás 

érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba a közösség nyilvános gyűjtőhelyeivel.  

 

6. Megfelelőségi nyilatkozat 

Az Aligvárom Kft. ezennel kijelenti, hogy az KONNEKTOR_16A_SF-475 termék megfelel a 

2011/65 / EU RoHS irányelvnek, a 2014/30 / EU EMC irányelvnek, a 2014/35 / EU 

kisfeszültségű irányelvnek és a rádiórendszereknek.  

  



 

7. Termék leírás 

 

 

1. Védőburkolat 

2. 230 V-os aljzat 

3. 230 V-os csatlakozó 

4. Be / Ki gomb és állapotjelző LED 

 

8. Telepítés 

1. Telepítse az alkalmazást 

A működéshez szüksége van egy alkalmazásra, amely kapcsolatot létesíthet a kültéri WiFi-s 

aljzat és a mobil eszköz között. Ehhez javasoljuk az ingyenes ELESION alkalmazást. Keressen 

rá a Google Play Áruházban (Android) vagy az App Store-ban (iOS), vagy olvassa be a 

megfelelő QR-kódot. Ezután telepítse az alkalmazást a mobil eszközére. 

 



Megjegyzés: Ha még nincs ELESION-fiókja, kérjük, hozzon létre egyet. Az alkalmazásban 

történő regisztráció e-mail címen vagy mobiltelefonon keresztül történhet. 

2. Csatlakoztassa a WiFi aljzatot az alkalmazáshoz 

Megjegyzés: A WLAN aljzat csak egy 2,4 GHz-es hálózatba integrálható. 

1. Csatlakoztassa mobilkészülékét a 2,4 GHz-es hálózathoz, amelybe a WLAN-aljzatot 

integrálni kívánja. 

Megjegyzés: Az 5 GHz-es hálózatokat felismerheti azáltal, hogy az "5G" szót általában a 

hálózat nevéhez fűzik. 

2. Nyissa meg az ELESION alkalmazást. 

3. Jelentkezzen be. Eljut a Saját otthon fülre. 

4. Érintse meg az Eszköz hozzáadása vagy a plusz szimbólumot a jobb felső sarokban. 

 

  



5. A bal oldali sávban érintse meg az Elektromos berendezések kategóriát. Ezután érintse meg 

a jobb oldali „Socket” alkategóriát. 

 

 

6. Csatlakoztassa a WLAN aljzatot egy megfelelő aljzathoz. A be / ki gomb zölden világít. 

Röviddel ezután gyorsan zölden villogni kezd. 

Megjegyzés: Ha a WiFi aljzatának be / ki gombja nem villog gyorsan zölden, nyomja meg és 

tartsa lenyomva a be / ki gombot, amíg gyorsan zölden villog. 

 

 



7. Az alkalmazásban érintse meg a Következő lépés / A következő lépés elemet. 

 

8. Írja be annak a 2,4 GHz-es hálózatnak a WiFi jelszavát, amelybe a WiFi aljzatot integrálni 

kívánja. Koppintson a szem szimbólumra a beírt jelszó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. 

Megjegyzés: A WLAN-hálózat, amelyhez a mobilkészüléke jelenleg csatlakozik, automatikusan 

elfogadásra kerül. Ha a WiFi aljzatot egy másik WiFi hálózathoz kívánja csatlakoztatni, érintse 

meg a hálózat neve mellett található kettős nyilat. Ezzel eljuthat a mobileszköz WiFi 

beállításaihoz. Hozza létre ott a kapcsolatot a kívánt hálózattal. Használja a Vissza gombot az 

alkalmazáshoz való visszatéréshez, és ha szükséges, adja meg a szükséges WiFi jelszót. 

9. Érintse meg az OK gombot. A WLAN aljzat most csatlakozik a WLAN hálózathoz. Ez 

eltarthat néhány pillanatig. Amint a kapcsolat sikeres, a jelzés megszűnik. 

10. Érintse meg a ceruza szimbólumot a WLAN aljzat mellett. 

11. Írja be a kívánt eszköznevet. Ily módon később a WLAN aljzat egyértelműen 

hozzárendelhető. Ezután érintse meg a Mentés elemet a beviteli ablakban. 



 

12. Érintse meg azt a szobát, amelyben a WLAN aljzatot használni fogja (pl. Nappali). 

Megjegyzés: A hely helyes elosztása később fontos lehet, ha családi csoportokat használ vagy 

intelligens otthoni tevékenységeket végez. Később a készülék beállításain keresztül is 

megváltoztatható. 

13. Alul koppintson a Befejezés gombra. A WiFi aljzat hozzáadódik az eszközlistához. Ezzel a 

készülék vezérlő oldalára jut. 

9. Manuális irányítás 

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a WLAN aljzat csak akkor védett a kifröccsenő víz ellen, 

ha a védőburkolat közel fekszik a 230 V-os aljzathoz. 

1. Csatlakoztasson egy eszközt a WiFi aljzathoz. 

2. Nyomja meg a Be / Ki gombot a WiFi aljzatán. A be- / kikapcsoló gomb piros színnel világít, 

a csatlakoztatott eszköz áramellátást kap. 

3. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszköz áramellátását a Be / Ki gomb ismételt megnyomásával. 

A gomb LED kialszik. 

4. Használat után válassza le a csatlakoztatott eszközt a WLAN aljzatról. 

 



10. Alkalmazásvezérlés 

1. A WLAN aljzat vezérlő oldala 

Megjegyzés: Az alkalmazásokat folyamatosan fejlesztjük. Ezért lehetséges, hogy az alkalmazás 

jelen kezelési útmutatóban szereplő leírása már nem felel meg az alkalmazás legújabb 

verziójának. 

• Az eszközlistában (My Home fül) érintse meg a WiFi aljzatot. A vezérlő oldal 

meghívásra kerül. 

• Irányítsa a WiFi aljzatot a megfelelő szimbólum megérintésével. 

 

1. Vissza az eszközlistához  

2. Eszköz neve 

3. Eszközbeállítások 

4. Kapcsolja be / ki 

5. Állapot 

6. Kapcsolja be / ki 

7. Időzítés 

8. Kapcsolja ki az időzítőt 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Műszaki adatok  

Bemenet 230 V AC / 50 Hz / max. 16 A 

Kimenet 230 V AC / 50 Hz / max. 16 A 

Kapcsolási teljesítmény max. 3680 W 

Rádiófrekvencia 2,412 - 2,472 GHz 

Max. átviteli teljesítmény 17 dBm 

WLAN szabvány 802.11 b / g / n 

Védelmi osztály IP44 fröccsenő védelem 

Méretek 55 x 98 mm 

Súly 116 g 
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