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Efento Inspector beállítási utasítások (v 5.0.1 vagy újabb) 

Alkalmazás telepítése) 
Ha a telefonon nincs telepítve az Efento Inspector alkalmazás, válassza ki az Efento webhelyről és 
telepítse. A Google Play irányelveinek megváltozása miatt az alkalmazást nem lehet közzétenni a 
boltban, mert SMS-t küld. Az alkalmazás ingyenes és elérhető a Bluetooth 4.0 és az Android 4.4 vagy 
újabb verzióval felszerelt eszközök számára.

Támogatott érzékelők

Az Efento Inspector alkalmazás minden típusú Efento érzékelővel működik. Ezek az érzékelők:

● thőmérséklet érzékelő (beleértve a külső szondával rendelkező és alacsony hőmérsékletű),
● hőmérséklet és páratartalom,
● hőmérséklet, páratartalom és légköri nyomás,
● nyomáskülönbség,
● nyitás / zárás,
● áradás, vízbetörés
● Levegőminőség (VOC).

A rendszer indítása 
Csatlakoztassa az okostelefont, amelyen az Efento Inspector app fut ahhoz a konnektorhoz, ahonnan 
a hűtőszekrény is megvan táplálva. Az okostelefont állandóan csatlakoztatni kell a töltésre, ez jelzi 
tulajdonképpen majd az áramkimaradást is.

Hozz létre egy ingyenes Google-fiókot az eszközéhez. Ezt a fiókot használják majd a jelentések és az 
e-mail értesítések küldésére. Ezen az oldalon létrehozhatja a Google Fiókot. Jegyezze fel a 
létrehozott bejelentkezési azonosítót és jelszót; a konfiguráció későbbi szakaszában szüksége lesz 
rájuk (7. pont). Fontos: egy fiók létrehozása után lépjen a Google-fiók beállításaiba, majd a 
"Bejelentkezés és biztonság" lapon, és válassza az "Engedélyezzen kevésbé biztonságos 
alkalmazásokat" lehetőséget.
Az Efento Inspector alkalmazás első indításakor a rendszer felkéri az alkalmazási jogokat: 
hozzáféréshez a helyhez, SMS-hez, kapcsolatokhoz, az eszköz memóriájába mentett fájlokhoz való 
hozzáféréshez. Az alkalmazás helyes működéséhez minden engedély elfogadása szükséges. Az 
alkalmazás a felhasználási feltételekre is felkéri Önt. Olvassa el figyelmesen azokat és ha egyetért 
velük, válassza az „Elfogadom” lehetőséget. Erősítse meg hozzájárulását az OK gombbal.

E-mail fiók konfigurálása 
1. Bontsa ki az alkalmazás menüjét a képernyő bal oldalán, és válassza a „Beállítások” fület.
2. Lépjen a "Jelentések" fülre, majd az "E-mail fiók" pontra. A megjelenő ablakban írja be a

korábban létrehozott e-mail címet és jelszót.
3. Kattintson a "Beállítások érvényesítése" gombra. Amennyiben a konfiguráció helyes, akkor

az "Adatok helyesek" üzenet jelenik meg..

https://efento.pl/wsparcie/
https://efento.pl/wsparcie/
https://accounts.google.com/SignUp?hl=en
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Az érzékelők hozzáadása 

1. Nyissa meg a képernyő bal oldalán található menüt és válassza a "Keresés" fület.
2. Az alkalmazás automatikusan megkeresi az összes környezetében belül lévő összes érzékelőt

és sorozatszámonként megjeleníti azokat a listában. Ez kb. 20 másodpercet vehet igénybe.
3. Kattintson az érzékelők listájára a felvenni kívánt érzékrlőkre. Ha 2018-ban gyártották az

az érzékelőket, akkor minden érzékelőnél mellette megkérdezi, hogy kalibrálták-e. Ha az
érzékelőt kalibrálták, írja be annak kalibrálásának dátumát és adja meg, hogy az alkalmazás
mikor kezdjen emlékeztetni az újra történő kalibrálási időre. A kalibrálást legalább kétévente
ajánljuk megtenni. Az alkalmazás pedig értesíteni fogja Önt arról, hogy meg kell újítani az
„Értesítések” fülre felvetett összes felhasznált kalibrálását. A 2018 után gyártott érzékelőkről
elmenti a kalibrációs dátumot a memóriába és automatikusan szinkronizálják az alkalmazásba.

4. A lakattal jelölt érzékelők titkosítva vannak. Ahhoz, hogy felvehesse azokat az érzékelők listájába,
írja be a helyes titkosítási kulcsot a kiválasztott érzékelőhöz. Reset xxxx

5. Az érzékelők hozzáadása után zárja be a hozzáadási módot.

Az érzékelők nevének megváltoztatása 

1. Nyissa meg a főmenüt a képernyő bal oldalán és válassza a "Érzékelők" fület.
2. Kattintson és tartsa lenyomva a listán azt az érzékelőt, amelynek nevét meg akarja változtatni.

Az érzékelő beazonosítható a sorozatszáma alapján, amely megváltoztathatatlan.
3. Válassza ki a beállítások ikont a képernyő tetején található sávból.
4. A megjelenő ablakban írja be a kiválasztott érzékelő új nevét, és erősítse meg a változtatásokat

az "OK" gombbal.

Riasztási küszöbértékek 

1. Az "Érzékelők" lapon kattintson az érzékelőre, amelynek riasztási korlátait szeretné beállítani.
2. Az érzékelő konfigurációjának megnyitása után válassza ki a képernyő tetején található sáv

bal oldalán található csengő ikont
3. Adja meg a felső és alsó határértéket
4. Ha értesítéseket szeretne küldeni, amikor a riasztási határértékeket túllépik az érzékelők,

Delay exceedance notification jelölje be a "Értesítések küldésének késleltetése" négyzetet, és
adja meg a késleltetési időt percben. Ha engedélyezve van az értesítések küldésének
késleltetése, akkor a mért értékeknek egy meghatározott ideig meg kell haladniuk egy
bizonyos küszöböt az értesítések küldéséhez, ami felesleges riasztásoktól mentesítenek.

Figyelem: Ha a riasztási küszöbértéket túllépik, az érzékelő vörös színű lesz. Az SMS / e-mail 
értesítések csak akkor kerülnek elküldésre, ha telefonszámot / e-mail címet adtak hozzá az 
értesítések küldéséhez.

Telefonszámok és e-mail címek a riasztási értesítésekhez 

Megjegyzés: Ha e-mail értesítéseket szeretne használni, ellenőrizze, hogy okostelefonján van-e 
internetes hozzáférés és hogy beállított-e egy e-mail fiókot. Az e-mail fiók konfigurációját a "Az e-mail 
fiók beállítása" fejezet ismerteti.
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1. Nyissa meg a képernyő bal oldalán található menüt és válassza az „Figyelmeztetések” fület.
2. Érintse meg a képernyőt a címzett hozzáadásához.
3. A megjelenő ablakban válassza ki a riasztási  típusát (SMS / e-mail), majd írja be azt a

telefonszámot vagy e-mail címet, amelyre a riasztásokat el kell küldeni. Erősítse meg a 
riasztást az "OK" gombbal.

4. A megadott számra küldött értesítések típusának megváltoztatásához kattintson rá, majd
válassza ki a listából, mely eseményeket kell küldeni. Alapértelmezés szerint az összes 
riasztási értesítés engedélyezve van.

5. Telefonszám/e-mail cím törléséhez vagy szerkesztéséhez kattintson a listára és tartsa lenyomva.
Válassza ki a szerkesztés vagy törlés ikont a képernyő tetején található sávból.

Táblázatok 
1. Az érzékelők listájából válassza ki azt az érzékelőt, akinek a méréseit látni szeretné
2. A képernyő tetején található sávból válassza ki a fület a jobb oldalon látható grafikon ikonnal,

majd válassza ki azt a mért értéket, amelynek grafikonját látni szeretné
3. Alapértelmezés szerint az alkalmazás diagramokat készít az elmúlt 24 órából. Ha meg akarja  

változtatni az ábra tartományát, nyissa meg a képernyő bal oldalán található menüt és 
válassza a „Beállítások” fület. Lépjen az "Általános", majd a "Táblázat időintervalluma" pontra, 
és válassza ki az érdeklődés szerinti értéket.

Adatok exportálása 
1. Az érrzékelők listájából válassza ki azt, amelynek méréseit exportálni kívánja.
2. A képernyő tetején található sávból válassza ki az "Export" menüpontot.
3. Válassza ki az adatok exportálási formátumát (pdf-grafikon, pdf-táblázat, csv) és jelentés típusát:

a. Teljes: a jelentés táblázat vagy grafikon formájában tartalmazza a hőmérsékleti 
leolvasásokat, az alsó és a felső riasztási küszöbértéket, valamint az eseményekkel 
kapcsolatos információkat (hőmérsékleti határ túllépése, nincs tápellátás, hőmérséklet 
visszatérése a normál tartományba, áramellátás visszatérése).

b. Rövid: a jelentés csak hőmérséklet leolvasásokat tartalmaz táblázat vagy grafikon 
formájában, valamint az alsó és a felső hőmérsékleti küszöbértéket.

4. Írja be azt az e-mail címet, amelyre a jelentést el kell küldeni.
5. Válassza ki azt a periódust, amelytől exportálni kívánja, a "tól" és "ig" tartományok megadásával.
6. Erősítse meg a "Küldés" gombbal. Az alkalmazás kéri a Google-fiók adatait, ahonnan a

jelentést az első kézbesítéskor el kell küldeni.
7. Válassza a "Meglévő" lehetőséget majd írja be az alkalmazás konfigurációjának kezdetén létrehozott

Google-fiókhoz tartozó bejelentkezési azonosítót és jelszót ("Az e-mail fiók konfigurálása" fejezet).
8. Az adatokat a megadott e-mail címre küldjük el. Ez néhány percet vehet igénybe
9. Alapértelmezés szerint az adatok mentése 15 percenként történik a jelentés céljára. 

Ha meg akarja változtatni az adatfelvétel gyakoriságát, nyissa meg az alkalmazás menüjét a 
képernyő bal oldalán, és válassza a „Beállítások” fület. Lépjen az "Export" elemre, majd 
válassza a "Mérések gyakorisága" pontot, és állítsa be az érdekelt értéket.

Automatikus e-mail jelentések 
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Az Efento rendszer lehetővé teszi a jelentések automatikus küldését az összes csatlakoztatott 
érzékelőről. A jelentéseket tetszőleges számú címzettnek lehet elküldeni. Automatikus e-mail 
jelentések beállítása:

1. Nyissa meg a főmenüt a képernyő bal oldalán, lépjen a "Beállítások" fülre, válassza ki az 
"Export" fület és itt is az "Export" lehetőséget, majd kapcsolja be az "Automatikus exportálás 
engedélyezése" melletti (kék) kapcsolót.

2. Válassza ki adatok exportálásának formátumát (pdf-grafikon, pdf-táblázat, csv) jelentés típusát:
a. Teljes: a jelentés táblázat vagy grafikon formájában tartalmazza a hőmérsékleti 

leolvasásokat, az alsó és a felső riasztási küszöbértéket, valamint az eseményekkel 
kapcsolatos információkat (hőmérsékleti határ túllépése, nincs tápellátás, hőmérséklet 
visszatérése a normál tartományba, áramellátás visszatérése).

b. Rövid: a jelentés csak hőmérséklet leolvasásokat tartalmaz táblázat vagy grafikon 
formájában, valamint az alsó és a felső hőmérsékleti küszöbértéket.

3. Írja be azt az e-mail címet, amelyre az automatikus jelentéseket elküldené. Ha azt szeretné, 
hogy a jelentéseket több címre küldjék, írja be vesszővel elválasztva (pl. Abc@abc.pl, 
xyz@xyz.pl)

4. A listából válassza ki a jelentések küldésének gyakoriságát:
a. naponta egyszer - az előző 24 óráról szóló jelentést minden nap 8 órakor küldik el,
b. minden hétfőn - az előző hét jelentését minden hétfőn 8 órakor elküldik,

c. a hónap első napja - az előző hónapra vonatkozó jelentést a következő hónap első 
napján, 8 órakor küldik el

Az érzékelő eltávolítása a listáról 
Ha el karja távolítani az érzékelőt a listáról, nyomja meg azt és tartsa lenyomva egy pillanatra. A 
képernyő tetején található sávból válassza ki az ikont az érzékelő törléséhez.
Megjegyzés: Ha törli az érzékelőt a listáról, az összes leolvasást is törli a bázisállomás memóriájából. 
Ezeket az adatokat azonban már nem lehet visszaállítani.

Hangjelzés, ha a hőmérsékletet túllépik 

Az alkalmazás lehetővé teszi a hang- és vizuális riasztás aktiválását, amikor a meghatározott riasztási 
küszöbértékeket túllépik. Ha a mért értékek meghaladják a riasztási küszöböt, az okostelefon kijelzője 
automatikusan kigyullad, megvilágosodik és ezzel riasztási jelzést vált ki. Alapértelmezés szerint a 
hangjelzés ki van kapcsolva. Aktiválásához nyissa meg a képernyő bal oldalán található fő 
alkalmazásmenüt, majd nyissa meg a Beállítások fület. Ezután lépjen a Riasztások és értesítések 
elemre, majd kattintson a Hang riasztás elemre. A megjelenő ablakban kiválaszthatja, hogy az 
alkalmazás mikor kezdje el újra értesíteni a túllépési küszöböt (5, 15, 30 perc). Például, ha a hallható 
riasztás beállításaiban 15 percet választottak, és a hőmérsékletet túllépték, akkor hangjelzésre vált, 
amely eltűnik akkor, amint a felhasználó elfogadja azt. Ha 15 perc elteltével a hőmérséklet továbbra is 
meghaladja a riasztási küszöböt, akkor a riasztás újraindul. Ha a hőmérséklet 15 percen belül a 
beállított riasztási határ alá esik, a riasztás nem aktiválódik újra.

Az aktuális hőmérsékletek távoli leolvasása
Az érzékelők által mért aktuális hőmérsékleti értékekkel kapcsolatos információkért küldjön egy 

"efento" SMS-t a bázisállomáson található SIM-kártya számára. Egy idő után SMS-t kap 
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az aktuális mérésekkel. Ezt az opciót ki lehet kapcsolni. Ehhez lépjen a Beállítások fülre, majd a 
'Riasztások és értesítések' pontra. Itt található a "Szöveges állapotüzenetek engedélyezése" opció. A 
✓ jel azt jelzi, hogy az opció engedélyezve van.

Számlaegyenleg ellenőrzése / a SIM-kártya feltöltése 

Ha előre fizetett kártyát használ (feltöltést igényel), akkor a "Beállítások" menüben ellenőrizze 
fiókjának állapotát, vagy töltse fel a SIM-kártyát, válassza a "SIM-kártya" lehetőséget, majd írja be a 
feltöltési vagy a fiók-ellenőrző kódot. A kódok az operátorok weboldalán érhetők el.

Szoftverfrissítés 

Amennyiben az okostelefon, amelyre az alkalmazás telepítve van, rendelkezik Internet-
hozzáféréssel, akkor naponta egyszer az alkalmazás automatikusan ellenőrzi a frissítéseket. 
Ha elérhető egy új verzió, akkor automatikusan letöltődik és a képernyőn megjelenik egy 
üzenet, amely értesíti, hogy az alkalmazás új verziója letöltődött. Kattintson a "Frissítés" 
gombra az alkalmazás új verziójának telepítéséhez.




