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1. BEVEZETÉS 

     ® egy Google hangsegéd, amely 
hangutasítások segítségével hozzáférést biztosít a különböző 
szolgáltatásokhoz és funkciókhoz. Különböző típusú eszközökről 
használható, beleértve a mobiltelefonokat, okosórákat, televíziókat és 

® termékeket. 
 

 

2. TELEPÍTÉS 

A                       használatához a Climastar fűtőtestek 
kezelésékor szükség van a                                   alkalmazásra: 
 
  
A                  alkalmazást letöltheti a következő link 
segítségével vagy közvetlenül megkeresheti az Android telefonon: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.androi
d.apps.chromecast.app&hl=en 
 
 

2.1 A fűtőtest csatlakoztatása a Google rendszerhez. 

Ezek az utasítások          applikációval együtt 
működnek, amely felett nem rendelkezünk, és bármely Google 
frissítés után változhat.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.google.android.apps.chromecast.app%26hl%3Des
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.google.android.apps.chromecast.app%26hl%3Des


 
A Google frissített információkat nyújt arról, hogyan kell 
elvégezni a felhasználói fiókhoz való kapcsolódási lépéseket 
(fiókok összekapcsolása), valamint a Smart Home profillal 
rendelkező berendezések kezeléséről. A kézikönyv 
létrehozásának pillanatában létező verzióval állítottuk össze az 
anyagot, de felhívjuk a figyelmet, hogy ez már eltérhet, ezért 
kérjük, hogy csak tájékoztató jelleggel vegye figyelembe ezeket az 
utasításokat. 
 
 

 

• Telepítse a     applikációt, és nyissa meg. 
Amennyiben először csinálja, hozzon létre egy új lakást. 
 
 

  
 
 
Létrehozás után új fűtőtest konfigurálását kell kérni, válassza a 
„Működik a Google -lal” lehetőséget. 
 
Ha már létrehozott egy Lakást, akkor a konfigurálás előtt lépjen a 
„Hozzáadás”-> „Fűtőtest konfigurálása” menüpontra. 



 

• Ezen a ponton található a hozzáadható különféle eszközök 
(alkalmazások) listája. Keresse meg és válassza a „ Heating 
Control” lehetőséget. Ekkor egy új ablak jelenik meg a felhasználó 
és a jelszó megadásához. Használja a CLIMASTAR alkalmazásban 
létrehozott hitelesítő adatait, majd válassza ki annak a lakásnak a 
nevét, amelyet össze szeretne kapcsolni a Google -fiókkal. 
 
 

   

• Amint kiválasztotta nyomja meg a Fűtőtest Összekapcsolása 
gombot 

• Amint összekapcsolódott, a Climastar fűtőtestek Google-n 
keresztüli kezelése lehetséges, hangutasításokkal és vezérlőkkel, 
amelyek megelennek a                                 applikációban:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Az alkalmazás ezután kéri, hogy adja hozzá a fiókjában lévő 
fűtőtesteket a szobákhoz. Hozzáadhat egy vagy több fűtőtestet a 
szobákhoz. A szoba és a fűtőtestek neve megegyezhet a 
CLIMASTAR alkalmazásban megadottal, vagy eltérő lehet. 
 

2.2 Kezelés a Google-n keresztül 

A                                      alkalmazáson keresztül történő vezérlés számos  
funkcióvesztéssel jár az eredeti CLIMASTAR alkalmazás 
használatával összehasonlítható lehetőségekhez képest. Ezek a 
következők: 
 

• Nem lehet új felhasználókat létrehozni és törölni sem. 

• Nem lehet szerkeszteni a fűtőtestek és lakások megnevezéseit. 

• Nem lehet programozni vagy konfigurálni a fűtőtest speciális 
beállításait. 

• Földrajzi helymeghatározás nem működik. 

• Nem lehet más felhasználókat a fiókhoz csatlakoztatni. 

• Korábbi adatok nem állnak rendelkezésre. 
 

Ezen funkciók bármelyikéhez használja az eredeti applikációt. 
 
Ezeket a vezérlő funkciókat lehet elvégezni a 
applikációval: 
• Kapcsolja ki a fűtőtestet vagy a ház összes kapcsolódó berendezését 

• Kapcsolja be a fűtőtestet vagy a ház összes kapcsolódó berendezését. 
 

Auto üzemmódban kapcsolnak be 
• Állítsa be a hőmérsékletet egy radiátornak vagy a ház összes radiátorában. 
 
          Ha eredetileg kikapcsolt üzemmódban volt, akkor a kiválasztott 
hőmérséklet mellett bekapcsol Auto üzemmódban. Ha kézi üzemmódban volt, a 
hőmérséklet megváltozik, az üzemmód megmarad 

• Eco üzemmód beállítása a radiátoron. A fűtőtest kézi üzemmódra vált az Eco 
hőmérsékletnél. 

• Állítsa be a Fűtési üzemmódot a radiátoron. A fűtőtest kézi üzemmódra vált 
a Komfort hőmérsékletnél. 

• Állítsa be az Auto üzemmódot a fűtőtesten. 

  



2.2.1 Hang asszisztens használata. 

 

 
A Google Voice Assistant segítségével beállíthatja a fent említett 
módokat. A hangutasítások kimondásának módja nem egyedi vagy 
előre meghatározott, a Google hangsegéd természetes módon 
értelmezi a kéréseket. Néhány kérést az alábbiakban adunk le azzal a 
lehetőséggel, hogy különböző módon mondjuk: 
 
 

• “Turn off the house” (az összes fűtőtest kikapcsolása). 

• “Turn on the house” (az összes fűtőtest bekapcsolása). 

• “Set 25 degrees at home” (minden fűtőtest beállítása 25ºC-ra, 
amennyiben ki voltak kapcsolva, kapcsolja be Auto üzemmódra). 

• “Set 25 degrees in the kitchen” (konyhai fűtőtest beállítása 25ºC-
ra). 

• “Set the kitchen in Heat mode” (kézi üzemmód beállítása Komfort 
hőmérsékletre). 

• “Set the kitchen in Eco mode” (kézi üzemmód beállítása Eco 
hőmérsékletre). 

• “Set the kitchen in Auto mode”. (Konyhai fűtés beállítása Auto 
üzemmódra) 

• “Turn off the kitchen”. (Konyhai fűtés kikapcsolása) 
 

 
 
 
 

 



2.2.2 Home applikáció használata 

A     applikáció lehetővé teszi a házban lévő összes 
fűtőtest vezérlését. A művelet a korábban megjegyzett funkciókra 
korlátozódik. 
Miután elvégezte a fiók összekapcsolását, a Home alkalmazásban 
megtekintheti az összekapcsolt fiókjába telepített fűtőtesteket. 
 

  

A fűtőtest eléréséhez kaatintson a nevével ellátott ikonra. 
 

A kézikönyv készítésekor, ha egy fűtőtest auto üzemmódban 
van, az „Egyéb” felirat jelenik meg, és a                                                                                                       

alkalmazáson keresztül nem módosíthatja a hőmérsékletet. Ez a 
jövőben változhat, de ez a Google -tól függ. 
 
Kiválaszthatja a Fűtési üzemmódot, amely megegyezik a kézi 
üzemmóddal.  A Komfort hőmérséklet be van állítva, amely 
módosítható. 
 
Az ECO üzemmódot szintén beállíthatja, a kézi üzemmód beállítása 
ECO hőmérsékletre, de nem módosítható. 
 
Kikapcsoláshoz állítsa be az OFF üzemmódot. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországi importőr: 
Nordinova Energy Kft. 

HU 1106 Budapest, Jászberényi út 47/c 

www.climastar.hu 

 

szerviz: HU 1106 Budapest Jászberényi út 47/c 

Tel: +36 (70) 430- 4285 

online hibabejelentés: www.nordinova.hu/webshop/szerviz 
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