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FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
 

 

Első lépések: 

 Vásároljon egy előfizetéses, vagy feltöltőkártyás GSM SIM-kártya 

csomagot. Figyelem! Feltöltőkártyás csomag esetén ügyeljen arra, 

hogy egyenlegét mindig töltse fel, és a szolgáltató utasításai szerint 

használja azt.  

 Írja fel a SIM-kártya ID-számát (a kártyán lévő 20 jegyű szám). 

  Mielőtt behelyezi a kártyát az ADAX SETBE, egy arra 

alkalmas mobiltelefon segítségével tiltsa le a PIN kód kérést. 

   Helyezze be a kártyát az ADAX SETBE (lásd a 1. pontot a 2. 

oldalon).  

  Ha okostelefonjával szeretné vezérelni a készüléket, töltse le 

a szoftvert  az APP Storeból vagy Android Market-ből (kulcsszó: Adax) a QR-

kód beolvasása után. Kövesse a szoftver utasításait. Ha a szoftver 

segítségével fogja vezérelni a készüléket, a továbbiakban nem lesz szüksége 

az SMS vezérlésre. 

 Fontos, hogy azon a telefonon, melyről a készüléket vezérelni 
kívánja (SMS vagy APP segítségével), aktív legyen a számkijelzés. 

 

TÖLTSE LE AZ INGYENES SZOFTVERT AZ 

ADAX SET VEZÉRLÉSÉHEZ  
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Az ADAX SET leírása:  
  

 
 

1. USB-port (csak a szerviz részére)   6. Dugó  

2. Hőmérséklet-érzékelő nyílása         7. ON/OFF kapcsoló  

3. M gomb (lásd a 3. pontot)     8. SIM-kártya fedője  

4. Csatlakozóaljzat (maximum 16 A)  9. Hőmérséklet-érzékelő  

5. Figyelmeztető lámpák (lásd a 7. pontot)  10. Hőmérséklet-érzékelő dugója  
____________________________________________________________________________________ 

1) Beállítás: 

 ON/OFF kapcsolót (7) ki kell kapcsolni.  

 Csavarja ki a rögzítőcsavart, amely a SIM-kártya fedőjét (8) rögzíti.  

 Nyissa ki a SIM-kártya tartóját (10). Helyezze be a SIM-kártyát a 

foglalatnak megfelelően chip-pel lefelé fordítva. 

 Zárja be a SIM-kártya tartóját. 

 Csavarja be a SIM-kártya fedőjének (8) a rögzítőcsavarját vissza a 

helyére. 

 Helyezze be a hőmérséklet-érzékelőt (9) a nyílásába (2). Erre azért 

van szükség, hogy az utasítások a meghatározott hőmérséklet 

tartására elvégezhetőek legyenek.  

 Kapcsolja az ON/OFF kapcsolót "ON" helyzetbe (7).  

 Dugja be az ADAX SETET a csatlakozóaljzatba. 

2) A felhasználó bejelentkezési kódjai és az utasítások kódjai: 
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ADAX SET funkcióit lehet kezelni okostelefon-szoftverrel, vagy SMS-küldéssel. A 

felhasználóknak két bejelentkezési mód áll rendelkezésére: 1 (egy) fő felhasználó és 

korlátlan számú másodlagos felhasználó. 

Fő felhasználó: 

Csak a fő felhasználónak van hozzáférése az ADA SET minden funkciójához. A fő 

felhasználó módosítható új telefonszám megadásával, az okostelefon-szoftverrel vagy 

SMS-küldéssel (lásd az SMS utasítások táblázatát). A fő felhasználó mindig SMS 

értesítést kap, mikor a másodlagos felhasználók utasításokat küldenek az ADAX SETNEK. 

Másodlagos felhasználó:  

A korlátlan számú másodlagos felhasználó iranyíthatja az ADAX SET készüléket. A 

másodlagos felhasználók irányíthatják a „bekapcsolás”, a „kikapcsolás” és az 

„önműködő hőmérséklet beállítása” funkciókat. Ha egy másodlagos felhasználó 

bármilyen más utasítást küld a készüléknek, azt a készülék nem fogadja és SMS-ben 

hibaüzenetet küld: “ Sajnálom, de Önnek nincs joga módosítani ezt a beállítást“. Az 

okostelefon-szoftvert használó másodlagos felhasználóknak, készülékük felismeréséhez  

tudniuk kell a fő felhasználó által az első regisztrációkor megadott kódot. 

Az SMS-vezérlést használó másodlagos felhasználóknak az SMS kódokat ki kell 

egészíteniük a fő felhasználó által a regisztrációkor megadott kóddal (lásd az SMS 

utasítások (parancsok) táblázatát). 

Egy kód négy számjegyből áll. Gyári kód 1234 és ezt le kell cserélni a fő felhasználó 
regisztrációjakor.  
Figyelem! ADAX SET SMS értesítéseket küld a sikeres és sikertelen utasításokról. Ha az 

értesítés nem érkezik meg, lásd a 12. pontban leírt okokat. 

Figyelem! Áramkimaradás esetén az ADAX SET megjegyzi a beállításokat.  
 

3) M gomb funkciók: 

 Az ADAX SET bekapcsolása és kikapcsolása az M gombbal történik. A be- illetve 

kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 1 másodpercig. 

 Ha az M gombot nyomva tartjuk 15 másodpercig, akkor az ADAX SET a gyári 

beállításokra áll vissza. A gyári beállításokat vissza lehet állítani az okostelefon-

szoftverrel vagy SMS-küldéssel is. 

4) Vezérlés telefonhívás segítségével: 

Az ADAX SET be- illetve kikapcsolása történhet a fő felhasználó telefonhívásával is. Ha az 

ADAX SET be van kapcsolva akkor a telefonhívás kikapcsolja, és ellenkezőleg. A készülék 

válasz SMS-t küld a módosításról. 
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5) A fő felhasználó regisztrációja és a jelszó módosítása SMS-küldés segítségével:  

Az ADAX SET használata előtt be kell regisztrálni a fő felhasználót. Az SMS-küldéssel 

adott utasítás automatikusan szinkronizálja a dátumot, az időt, valamint beállítja a négy 

számjegyű felhasználói jelszót. 

 

Az első regisztrációkor 

A fő felhasználónak saját telefonról a következő SMS- szöveget kell küldenie:  

#99#aSIM-kártyaID-száma#Újkód#0#   

(#0# végződés esetén Ön norvég nyelven kap választ) 

#99# aSIM-kártyaID-száma# Újkód#1#   

(#1# végződés esetén Ön angol nyelven kap választ) 
 

A fő felhasználó telefonszáma tárolásra kerül, mint az ADAX SET elsődleges száma, ezért 

a fő felhasználónak nem kell a jelszót használnia az SMS-küldések során. 

SIM-kártya ID száma egy max. 20 számjegyből álló szám, amely 

 a kártyán található (lásd az ábrát), vagy a 

mobilszolgáltató által kiállított szerződésben. 

Az új jelszó az Ön által megadott 4 számjegy lesz. Az itt megadott jelszóra szükségük lesz 

a másodlagos felhasználóknak az ADAX SET kezeléséhez. 

A regisztráció után az ADAX SET készen áll az SMS utasítások fogadására . 

 

6) Az SMS utasítások és funkciók jegyzéke: 

Figyelem! Az utasításokban a # jelet kötelező használni. Az alábbi utasításokat 
szóközök nélkül, a megadott számok, és megfelelő helyen használt # jelek segítségével 
kell megírni. A következő táblázat bemutatja a lehetséges funkciók leírását. 

 
 
 

Kategória Funkció/ leírás  Utasítás 

 
    Első regisztráció  

A fő felhasználó regisztrációja és 
az új 4 számjegyű kód megadása. 
SMS válasz norvég nyelven. 

#99#aSIM-kártyaID-száma#Újkód#0# 
 

A fő felhasználó regisztrációja és 
az új 4 számjegyű kód megőrzése. 
SMS válasz angol nyelven. 

#99#aSIM-kártyaID-száma#Újkód#1# 

Az ADAX SET 
bekapcsolása/ 
kikapcsolása 
 
Fontos tudni! 
A bekapcsolására/ 
kikapcsolására vonatkozó 

A fő felhasználó bekapcsolja a 
készüléket  

#01# 

A fő felhasználó kikapcsolja a 
készüléket  

#00# 

Egy másodlagos felhasználó 
bekapcsolja a készüléket  

#01#Jelszó# 

Egy másodlagos felhasználó #00#Jelszó# 



5 
 

       

Kategória Funkció/ leírás  Utasítás 

utasítás elküldése után a 
hőmérséklet-szabályozó és 
a naptár funkciók inakítv 
állapotba kerülnek. (A 
fagyvédelem működése 
attól függ, hogy a 
hőmérséklet szabályozása 
aktiválásra kerül-e) 

kikapcsolja a készüléket  

Telefonhívással történő irányítás 
kikapcsolása 
* Lásd a 4. fejezetet 

#18#0# 

Telefonhívással történő irányítás  
bekapcsolása. 

(A gyári beállítás szerint aktív) 

#18#1# 

 
Időzítő funkciók.  

 * Bővebben a  7. fejezetben  

A készülék időzített bekapocsolása 
… perc múlva 
(maximum 720 perc) 

#138#1#Percek# 

A készülék időzített kikapcsolásai 
… perc múlva  
(maximum 720 perc) 

#138#0#Percek# 

Naptár  
(Ismétlődő tevékenységek) 

 * Bővebben a   7. fejezetben 
  

 

A bekapcsolási és kikapcsolási nap 
és idő beállítása  

#129#Nap#Bekapcsolásideje#Kikapcsolásideje# 

A naptári irányítás kikapcsolása   #128#0#                    

A naptári irányítás bekapcsolása 
és a legutóbb használt beállítások 
helyreállítása  

#128#1# 

Hőmérséklet szabályozása  
*A hőmérséklet 
megjelölésére használható 
1 v. 2 számjegy,  -10°C és 
50°C között, pl. 23  
*  Bővebben a   7. fejezetben 
(A fagyvédelem működése 
attól függ, hogy a  
hőmérséklet szabályozása 
aktív állapotban van e) 

A fő felhasználó beállítja a 
hőmérsékletet az automatikus 
szabályozásra  

#159#Hőmérséklet#             

A másodlagos felhasználók 
beállítják a hőmérsékletet az 
automatikus szabályozásra  

#159#Jelszó#Hőmérséklet# 

A fő felhasználó kikapcsolja a 
hőmérséklet automatikus 
szabályozását  

#159#00# 

A másodlagos felhasználók 
kikapcsolják a hőmérséklet 
automatikus szabályozását  

#159#Jelszó#00# 

A fő felhasználó bekapcsolja a 
hőmérséklet automatikus 
szabályozását a legutóbb használt 
beállításokkal  

#159#01# 

 
Max./min. hőmérséklet 
riasztás 

* -10°C és +50°C között 
adható meg, pl. 23  

 

A riasztási hőmérséklet beállítása. 
A készülék figyelmeztetést küld, 
amikor a hőmérséklet meghaladja 
a maximum értéket, vagy a 
minimum értéke alá süllyed. 

#170#MinHőmérséklet#MaxHőmérséklet# 

Max./min. hőmérséklet riasztás 
kikapcsolása 

#170#0# 

Max./min. hőmérséklet riasztás 
bekapcsolása  
a legutóbb használt beállításokkal  

#170#1# 

 
Figyelmeztetés hirtelen 
hőmérséklet-változás miatt  
* Csak SMS-küldés 
segítségével lehetséges  
  

A hőmérséklet és az idő beállítása.  
A készülék figyelmeztetést küld, 
ha a hőmérséklet a megadott idő 
alatt a megadott értéknél 
nagyobb mértékben változik. 

#160#Hőmérséklet#Percek# 

A figyelmeztetés bekapcsolása a #160#0# 
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Kategória Funkció/ leírás  Utasítás 

hirtelen hőmérséklet-változásról. 

A figyelmeztetés kikapcsolása a 
hirtelen hőmérséklet-változásról. 

#160#1# 

 
Áramszünet vészjelzés  

* Csak SMS-küldés 
segítségével lehetséges  
 

Áramszünet vészjelzés 
kikapcsolása  

#12#0# 

Áramszünet vészjelzés 
bekapcsolása  

 (A gyári beállítás szerin aktív) 

#12#1# 

 
Hangjelzések   

* Csak SMS-küldés 
segítségével lehetséges  

 

A hangjelzés bekapcsolása  
* Lásd táblázat, 8. fejezet  

#19#1# 

A hangjelzés kikapcsolása (A gyári 

beállítás szerin aktív) 

#19#0# 

 
Állapot lekérdezése 
 
 
 

 
 

 

Az állapot lekérdezése  #07# 

Annak ellenőrzése, hogy az ADAX 
SET be van-e kapcsolva, vagy nincs  

#000# 

Az időzítő funkció állapotának 
ellenőrzése 

#138# 

Az ismétlődő tevékenységek 
ellenőrzése  

#128# 

A hőmérséklet szabályozásának 
ellenőrzése 

#159# 

A vészjelzés hirtelen hőmérséklet-
változásról ellenőrzése 

#160# 

A max./min. hőmérséklet 
vészjelzésének ellenőrzése 

#170# 

Jelszó módosítása   Új jelszó megadása #04#Régikód#Újkód# 

A gyári beállítások 
helyreállítása 

A gyári beállításokat vissza lehet 
állítani az M gomb 15 
másodpercig történő 
nyomvatartásával is. 

#08# 

A fő felhasználó 
módosítása  

A fő felhasználó új 
telefonszámának megadása. Csak 
a fő felhasználó végezheti. 

#14#Újtelefonszám# 

 
SMS-nyelvének módosítása  

Angol nyelv választása #127#1# 

Norvég nyelv választása (Gyári 
beállítás) 

#127#0# 

 

7) A időzítő funkció, az ismétlődő tevékenységek és a hőmérséklet szabályozás 

leírása: 

Ha az ADAX SET-et egy futó program közben be- vagy kikapcsoljuk, akkor az összes futó 

program automatikusan inaktiválódik (pl. naptár, visszaszámítás és hőmérséklet 

szabályozása).  

A időzítő funkció és tippek a használatához:  

Az időzítő funkció ki- vagy bekapcsolja az ADAX SET-et egy meghatározott idő 

(percekben) eltelte után. 

SMS kód: bekapcsolás: (#138#1#Percek#); kikapcsolás: (#138#0# Percek#). 
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Figyelem! Ha az ADAX SET be van kapcsolva, és Ön olyan utasíátst ad nki, hogy 

meghatározott idő után kapcsoljon be, akkor a készülék kikapcsol, és a megadott idő 

után újra bekapcsol. 

Figyelem! Ha az ADAX SET ki van kapcsolva, és Ön olyan utasíátst ad neki, hogy 

meghatározott idő után kapcsoljon ki, akkor a készülék bekapcsol, és a megadott idő 

után újra kikapcsol. 

Figyelem! Ha a naptár funkció aktív és Ön SMS-t küld az időzítésről, akkor a naptár 

funkció inaktív állapotba kerül.  

Naptár (ismétlődő tevékenységek): 

 Az ADAX SET-et be lehet állítani, hogy a hét egy adott napján, a hét minden 

napján, vagy csak hétköznapokon, a megadott időpontban be- vagy kikapcsolt 

állapotban legyen. Az ütemezés a funkció kikapcsolásáig folyamatosan ismétlődik. 

 A hét napját az adott napnak megfelelő számkód beírásával lehet megadni. Az 

alábbi táblázat tartalmazza a napok számkódjait. 

Szám Nap  Szám  Nap 

0 Vasárnap  5 Péntek 

1 Hétfő  6 Szombat 

2 Kedd  7 Minden nap 

3 Szerda  8 Hétfőtől péntekig 

4 Csütörtök   

 
 

 Az időszak kezdetét és végét SMS-küldéssel 4 számjegy megadásával lehet 

bevinni (ÓraÓraPercPerc), pl. 1900. 

 Az időszak kezdetének és végének ugyanazon napon kell lennie. 

 Több ismétlődő tevékenység megadása ugyanazon időszakra nem lehetséges. 

Mindig az utolsó meghatározott ismétlődő tevékenység lesz aktív. 

 

Hőmérséklet szabályozása:  

 Ha a fűtőpanel csatlakoztatva van az ADAX SET-hez és a meghatározott 

hőmérséklet 19°C (SMS kód: #159#19#), az ADAX SET akkor fog bekapcsolni, amikor 

19°C alá esik és ki kapcsol, amikor a hőmérséklet meghaladja a 19°C. 

 A hőmérséklet Celsius-fokban kell megadni -10 és +50 °C  között. SMS küldéskor a 

negatív hőmérséklet elé «-» jelet kell tenni.  

 Mikor az ADAX SET vezérli a fűtőpanelt, akkor a fűtőpanel termosztátját 

maximumra kell állítani. 
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 Figyelem! Az automatikus hőmérséklet szabályozás nem működik amikor az 
“ismétlődő tevékenységek” vagy a “visszaszámítás” funkciók az ADAX SET-et kikapcsolt 
állapotban tartják. 
 A hőmérséklet szabályozására a hőmérséklet-érzékelőt be kell dugni az érzékelő 
nyílásába (2).  
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8) Fényj- és hangjelzések 

Jelzés Státusz  Állapot  

Feszültség  jelzőfény 
(zöld figyelmeztető lámpa ) 

Nem világít Nincs áram az ADAX SET-ben 

Világít Az ADAX SETZ áram alatt van 

GSM jelzőfény 
(kék figyelmeztető lámpa ) 

Nem világít  

- Nincs SIM-kártya  

- A SIM-kártya nem érvényes  
- SIM-kártya PIN kódja nem inaktivált 

- A kapcsoló kikapcsolt állapotban van  

Villog A hálózat keresése, SMS-ek  fogadása vagy küldése 

Világít GSM hálózathoz csatlakozik 

Aktivitás jelzőfény 
(piros figyelmeztető lámpa ) 

Nem világít Az ADAX SET dolgozik  

Világít  Az ADAX SET nem dolgozik 

Figyelmeztető hangjelzés  
(gyári beállításokban ki van 
kapcsolva, SMS-küldéssel. 
aktiválható) 

Egy sípolás  A státusz változása 

Sok sípolás Áram szünet 

Egy hosszú 
sípolás  

- Az ADAX SET csatlakozott a GSM hálózathoz 

- Az ADAX SET sikeresen visszaállította a gyári 
paramétereket  

 

9) Az Ön biztonsága érdekében: 

 Az ADAX SET beltéri használatra készült. A készüléket nem ipari célra, hanem 

lakossági felhasználók számára tervezték. Az ADAX SET nem használható olyan 

területeken, ahol sok por van, magas a nedvességtartalom, ahol vegyszerek és 

más káros környezeti hatások érhetik. 

 Az ADAX SET-hez 220-240 V-os feszültség alatt működő készülékek 

csatlakoztathatóak, 16 A áramerősség mellett. Ajánlott maximális 

teljesítmény: 3000 W. 

 Az ADAX SET használata előtt ellenőrizze a GSM térerőt és győződjön meg 

róla, hogy elég erős. Az ADAX SET működése nem lesz megbízható, ha a térerő 

túl gyenge. 

 A készüléket csak szakszervíz javíthatja. A SIM kátya fedelének felnyitása nem 

minősül szerelésnek. 

 A készüléket tilos rázni, ütögatni, földhöz, vagy egyéb kemény tárgyakhoz 

dobni. 

 Az ADAX SET egy GSM készülék, mely vezeték nélküli hálózati jellel üzemel és 

a készüléket nem szabad alkalmazni olyan helyen, ahol elektromos 

berendezések zavarhatják a működését vagy az ADAX SET ahol zavarhatja a 

más készülék működését. 
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 Mindig kapcsolja ki a készüléket, amikor az ADAX SET olyan környezetben van, 

ahol tiltott GSM telefonok és berendezések használata.  

 Az ADAX SET-et a nyílt lángtól távol kell tartani, robbanásveszélyes helyen 

nem használható. 

 Az ADAX SET-ben kárt okozhatnak a villamosenergia-ellátási zavarok 

(túlfeszültség, ingadozó feszültség). Ha nem biztos benne, hogy a készülék jól 

működik, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy importőrrel. 

 A készüléket nem kezelhetik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képességekkel, hiányos tapasztalatokkal és vagy ismeretekkel rendelkező 

személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy biztonságukért felelős 

személy felügyelete alatt állnak, vagy betartják a tőle kapott, a készülék 

használatával kapcsolatos utasításokat. A gyermekeket felügyelet alatt kell 

tartani, hogy ne játszhassanak a készülékkel. 

 

10) Kezelés: 

 Ha hosszabb ideig nem használja az ADAX SET-et, kapcsolja ki a készüléket és 

húzza ki a konnektorból. 

 Az ADAX SET-et csak az arra alkalmas körülmények között lehet használni, 

száraz beltéri helyiségekben. 

 Tilos az ADAX SET használata a magas páratartalmú helyiségekben, például a 

fürdőszobában vagy a teraszon. Az ADAX SETBE soha se öntsön vizet vagy más 

folyadékot, mert ezek kárt okozhatnak a készülékben. 

 Ne használjon alkoholt vagy más oldószert az ADAX SET vagy a hőmérséklet-

érzékelő tisztításához. Tisztításához használjon nedves ruhát. 

 Tilos a készüléket szétszerelni, javítással kísérletezni. Javítást kizárólag a 

szerviz végezhet. 

 Ha az ADAX SET nem működik megfelelően, javasoljuk, hogy először olvassa el 

a lehetséges üzemzavar listát (lásd a 12. pontot). 

 

11) Kivételek: 

 ADAX AS és partnerei folyamatosan fejleszti termékeit. Ezért fenntartjuk 

magunknak a jogot, hogy a gyártó módosítsa és megújítsa a terméket előzetes 

értesítés nélkül. 
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 A gyártó nem vállal felelősséget a helyi körülményekért vagy a környezetért, 

amely befolyásolhatja a készülék működését, funkcióit vagy megbízhatóságát.   

 A gyártó nem vállal felelősséget az ADAX SET illegális használatáért. 

 A gyártó nem vállal felelősséget az ADAX SET funkcióinak, működésének vagy 

megbízhatóságának az üzemzavaraival kapcsolatos veszteségekért. 

 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felülvizsgáljuk vagy 

felfüggesszük jelen a felhasználói kézikönyvet. 

 

12) Lehetséges üzemzavar lista:  

Nr. Üzemzavar Lehetséges ok Lehetséges megoldás  

1 
A feszültséget jelző 
zöld lámpa nem 
villog. 

Nincs áram. Ellenőrizze a hálózati feszültséget 

2 
A kék GSM 
figyelmeztető lámpa 
nem villog.  

- A készülék nem találja, vagy 
nem ismeri fel a SIM-kártyát. 
-A GSM vétel gyenge, vagy 
nincs. 
-A készülék (7) ki van 
kapcsolva. 
 
 

- Inaktiválja a PIN kódot. 
- A helytelenül behelyezett SIM-kártya. 
- Érvénytelen SIM-kártya. 
- A külföldi szolgáltató SIM-kártyája. 
- Azonosítja meg a GSM jelzést. 
- Kapcsolja be a készüléket. 

3 
A feszültség nem 
ellenőrizhető az M 
gomb segítségével. 

- Nincs áram.  
-A készülék (7) ki van 
kapcsolva. 

- Ellenőrizze a hálózati feszültséget. 
- Kapcsolja be a készüléket. 

4 

Semmilyen funkció 
nem működik és 
minden 
figyelmeztető lámpa 
folyamatosan világít. 

- A hívószám kijelzés funkció 
nem aktív. 
- SIM-kártya előfizetése nem 
aktív.  
- SIM-kártya nem aktív. 

-Aktiválja a hívószám kijelzési funkciót. 
- Ellenőrizze a SIM-kártya előfizetését. 
- Forduljon a szolgáltatóhoz. 
- Előfizetéses szolgáltatásnál 
engedélyezni kell a telefonhívás és 
SMS küldés funkciókat is. 
- Töltse fel kártyáját. 

5 
Az ADAX SET nem 
reagál semmilyen 
utasításra. 

- Az ADAX SET nem működik 
optimálisan. 
- Helytelen használat. 
- nincs GSM jel 
- Nincs áram. 
 

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a 
SIM-kártyát és állítsa vissza a gyári 
beállításokat. 
- Ellenőrizze, hogy helyesen vitte-e be 
az utasítást. 
- Ellenőrizze GSM vételt. 
- Ellenőrizze a hálózati feszültséget.  

6 
A kék GSM 
figyelmeztető lámpa 
villog. 

- - információk 
érkezése/küldése 
folyamatban 

- - GSM jel keresése. 

-Várjon. 
-Ha a mobiltelefonja is gyenge térerőt 
mutat, akkor helyezze át az ADAX 
SETET egy másik helyre.  
 

7 
Már bejegyzett fő 
felhasználó.  

Az ADAX SET belső 
memóriában már regisztrált 
egy fő felhasználó. 

- Módosítsa a fő felhasználó 
telefonszámát  
(lásd SMS utasítások jegyzékét, 6. 
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Nr. Üzemzavar Lehetséges ok Lehetséges megoldás  

fejezetben).  
- Állítsa vissza a gyári beállításokat. 
(lásd SMS utasítások jegyzékét, 6. 
fejezetben). 

8 

Nem megfelelő 
formátum. 
Ellenőrizze, és 
próbálja újra. 

Rossz az utasítás formátuma. Lásd a felhasználói kézikönyvet  

9 

„Sajnos Önnek nincs 
jogosultsága ehhez 
az utasításhoz” 
 

Egy másodlagos felhasználó 
nem megfelelő kódot vagy 
olyan funkciót próbál 
használni ami nem elérhető a  
felhasználó számára. 

Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a 
kódot  

(lásd a 2. pontot a 2. oldalon) 
 

 
10 

 
 
Nincs SMS válasz  
 

- A feltöltőkártya 
egyenlege lemerült 

- Nem aktív/inaktivált 
SIM-kártya. 

- Nincs GSM kapcsolat. 
- Nincs áram. 
- Hibás SMS utasítás. 
- Hibás SIM-kártya. 
  

- Töltse fel egyenlegét. 
- Forduljon a szolgáltatóhoz. 
- Ellenőrizze a hálózati feszültséget. 
- Ellenőrizze SMS utasításokat – lásd 

felhasználói kézikönyvet. 
-  Ha régi típusú SIM-kártyát használ, a 

kártyán tárolt információk törlése 
megszüntetheti a hibát. 

   

11 

A készülék a 
következő SMS- 
választ küldi: 
Temp: N/A 

- Nincs hőmérséklet-
érzékelő. 

- A hőmérséklet-érzékelő 
hibás beszerelése. 

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva 
a hőmérséklet-érzékelő. 

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a 
hőmérséklet-érzékelő teljesen a 
nyílásba. 

 

FIGYELEM! Ha a probléma nem oldódott meg a lehetséges üzemzavarok listájának 
segítségével, forduljon az engedélyezett szervizszolgálathoz vagy a gyártóhoz:  

mail@adax.hu info@adax.no 
13) Műszaki adatok: 

Feszültség, frekvencia: 110-230 V,～50HZ 
Teljesítmény:  3000 W-ig, 16 A 
Üzemi hőmérséklet:     Min. -10°C / Max. +50°C 
Tárolási hőmérséklet: Min. -20°C / Max. +60°C 
Relatív páratartalom:             10–90 %, kondenzálás  nélkül 
Kommunikációs protokoll: GSM PHASE 2/2+ (beleértve az adatkommunikációt) 
Adatinterfész:  GSM SIM 1.8V/3.0V kapcsolat 
Hőmérséklet-érzékelő: –10°C/ +50°C 
GSM hálózat:  EGSM900, DCS1800 
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