
BVF SYME MODEL-E és MODEL-H WIFI csatlakozási útmutató

ANDROID

RENDSZER KÖVETELMÉNYEK

Tárhely igény: 12 MB telepítve

Operációs rendszer verzió: 4.0 vagy újabb

iOS

RENDSZER KÖVETELMÉNYEK

Tárhely igény: 9,5 MB telepítve

Operációs rendszer verzió: 8.0 vagy újabb

A termosztát üzembe helyezése mindössze néhány perc.

Kövesse az útmutatót lépésről lépésre...

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE
Töltse le és telepítse az ingyenes BVF SYME alkalmazást a Play Áruházból vagy az AppStore-ból.

CSATLAKOZÁS HELYI VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ
Androidos vagy iOS-es készülékével csatlakozzon a helyi hálózathoz WiFi-n keresztül az SSID és a hálózati jelszó megadásával. Kérem, győződjön meg arról, 

hogy a készülék mobil internet csatlakozása a csatlakoztatás során ki van kapcsolva.

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ
A BVF SYME alkalmazás első megnyitását követően válassza

a „Register” lehetőséget. Az eszköz csak az E-mailen keresztül történő

regisztrációt fogadja el, ehhez válassza a „By Email” jelölőt. Adjon meg élő E-

mail címet, valamint tetszőleges (minimum 6 karakterből álló) felhasználói

jelszót és kattintson egyszer az „Activation Code” gombra. Ezt követően

értesítést kap a megadott E-mail címre egy aktváló kóddal. Az aktiváló kódot

írja be az „Activation Code” mezőbe és válassza a „Register” lehetőséget.

Ezzel felhasználóként regisztrálta magát a központi szerveren. A jövőben a

belépéshez csupán az E-mail címre és a korábban megadott jelszóra lesz

szükség a BVF SYME alkalmazás használatához. A felhasználói jelszót

kérjük, gondosan őrizze meg.

BELÉPÉS A BVF SYME ALKALMAZÁSBA
Regisztrációt követően a felhasználói E-mail címet és a hozzá

tartozó jelszót az alkalmazás megőrzi. Bejelentkezéshez válassza a

bejelentkezés „Sign in” gombot. Azonos felhasználói E-mail címmel

és jelszóval párhuzamosan több okostelefonnal is csatlakozhat a

rendszerhez, de egy termosztáthoz csak egy E-mail cím

kapcsolható.
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TERMOSZTÁT CSATLAKOZÁSA – AirLink
Az alkalmazáshoz az elérhető IP címeknek megfelelő számú eszköz

csatlakoztatható. A csatlakozást minden SYME termosztáttal egyenként kell

elvégezni. Párosításhoz először nyissa meg a helyi WiFi hálózathoz

csatlakoztatott eszközén a BVF SYME alkalmazást és lépjen be.

a. Válassza az alkalmazás jobb felső sarkában található termosztát

hozzáadása gombot:

b. A helyi WiFi hálózathoz tartozó SSID (a WiFi hálózat neve) automatikusan

megjelenik a felső sorban, amennyiben ehhez a hálózathoz csatlakozik az

eszköze. Adja meg a hálózat jelszavát a „PassWord” mezőben, valamint a

csatlakoztatni kívánt termosztát későbbi azonosítását megkönnyítő tetszőleges

nevet a „Device name” mezőben. (Pl. Nappali, Konyha stb.)

c. Válassza az „AirStart” gombot, ekkor megjelenik az „Adding device” majd az
„AirLink Already Open” felirat.
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BEFEJEZŐ LÉPÉS
a. A termosztát bekapcsolását követően a kezdőképernyőn nyomja meg a

KÉK wifi jelet a jobb felső sarokban:

majd aSÁRGA jelet a jobb alsó sarokban:

A felugró üzenetre válaszolva nyomja meg az „APPLY” gombot. (A termosztát

beüzemelésére vonatkozó tájékoztatást a termosztát használati útmutatója

tartalmazza.)

b. Az alkalmazáson nyomja meg a „Search” gombot a hálózatra csatlakozott

termosztátok kereséséhez. Az alkalmazás valamennyi, a Wi-Fi hálózathoz

csatlakozott eszközt felsorolja, ezeket egyesével válassza ki, majd a

párosítást az 5/b. ponttól ismételve valamennyi eszközön végezze el! A

különböző termosztátoknak válasszon eltérő nevet! Az összes eszköz

csatlakoztatása a hálózati fel- és letöltési sebességtől, valamint a hálózat

leterheltségétől függően akár 1-2 percet is igénybe vehet. Amennyiben a

csatlakozás elsőre nem sikerül, kérjük, ismételje újra! A készülék párosítását a

program automatikusan elvégzi. A termosztáton a sikeres párosítást követően

nyomja meg a „Cancel” gombot a főmenübe való visszalépéshez

ÓRAJEL BEÁLLÍTÁSA
A termosztát program-üzemmódja csak a megfelelő idő beállítását követően működik rendeltetésszerűen. A termosztát óráját beállíthatja a 

készülék menüjében (lásd a BVF SYME termosztát használati útmutatóját), vagy az okostelefon alkalmazásán keresztül. Ezt a 

következőképp teheti meg:

Android eszközön a termosztát órája a csatlakozás során automatikusan frissül. (amennyiben eltérő óraidőt tapasztal, csatlakoztassa újra a 

termosztátot az alkalmazáshoz.)

iOS eszközön az alkalmazásba belépést követően a csatlakoztatott termosztátok ikonjára hosszan nyomva válassza a „Set Time Zone” parancsot. A 

frissítést minden termosztáton el kell végezni.

FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Az alkalmazás lehetőséget nyújt minden egyes csatlakoztatott termosztát

leggyakoribb funkcióihoz való hozzáférésre. A beállítani kívánt termosztát

(szoba) nevére kattintva a kiválasztása után.

A tárcsa segítségével ujját a kék-piros ív mentén húzva módosíthatja a

beállított üzemmódokhoz tartozó kívánt hőmérsékletet. A kör közepén látja a

beállítási hőmérsékletet. Program üzemmód estén a módosítás a következő

ciklus időpontjáig él, majd visszaáll a program üzemmód által előre beállított

értékekre.

A tárcsa felett kijelzett hőmérséklet a helyiség (felület – külső

szenzorüzemmód választása esetén, beállítást lásd a termosztát leírásában)

jelen idejű hőmérsékletét mutatja. A tárcsa alján az aktuális üzemmód

található.

A gomb megnyomásával az adott termosztát alábbi általános

beállítási lehetőségei válnak elérhetővé:

Előre beállított üzemmódok közötti váltás (szimbólumok)

Előre beállított üzemmódok hőmérséklet beállítása (Mode Temp Preset)

Program üzemmód hőmérséklet értékeinek és időtartam periódusok 

beállítása (Schedule Setting)

Termosztát elnevezésének módosítása, fénykép hozzárendelése (Enter Device

Name)

Termosztát Ki/Be kapcsolása (Device Switch)

Termosztát törlése az alkalmazásból (Delete Device)

HIBAJELENSÉG A HIBA LEHETSÉGES OKA MEGOLDÁS

A fiók regisztrációjakor nem kap aktiváló kódot A visszaigazoló levél elakadt, spam szűrés
Ellenőrizze a spam fiókot (levélszemét) vagy kérjen új 

aktiváló kódot

Csatlakozáskor az alkalmazás OFFLINE hibaüzenetet küld A termosztát ki van kapcsolva Kapcsolja be a vezérlőt és kísérelje meg a párosítást újra

The device has been added… A rendszer egy már meglévő E-mail címen van regisztrálva.
A már regisztrált felhasználói fiókba való belépést követően 

törölje az termosztátot az alkalmazásból.

Change Temperature Timeout
Időtúllépés a kapcsolatban, nincs vagy lassú az 

internetkapcsolata

Kapcsolódjon a WiFi vagy 3G-4G hálózathoz, válasszon 

megfelelő sebességű internetkapcsolatot

HIBAELHÁRÍTÁS


