
Nyelvi aktiváló kód beállítása. 

 

A központ első csatlakoztatásakor az F-Link programhoz a rendszer kérni fogja az ún.: Aktiváló kód 
megadását. Ez a magyar vásárlók számára a Cseh, Angol és Magyar nyelv használatát teszi majd lehetővé a 
központon és a kezelőegységen. Lehetőség van egyedi nyelvi aktiváló kód kiadására is, de ezt a magyar 
disztributornak egyedileg kell megkérnie a Jablotron gyár technikai támogató részlegétől. 

A Jablotron 100 sorozatú központok nyelvi aktiváló kódjának beállításához az alábbiak szerint járjon el: 

Azok a telepítő cégek, amelyek a MyJABLOTRON webes szolgáltatásra www.myjablotron.com regisztráltak, 
aktiváló kódot igényelhetnek, amely kimondottan egy adott berendezéshez tartozó regisztrációs kód. Az aktiváló 
kód segítségével valószínűleg az adott országra (piacra) jellemző nyelvi beállítások is elérhetővé válnak. Az 
aktiváló kódot háromféle módon lehet igényelni: 

1. Az internetes felhasználói felületről, amely azonban csak a Jablotron által felkészített szakemberek számára 
érhető el: 

a. Jelentkezzen be a MyJABLOTRON webes szolgáltatásba a www.myjablotron.com. címen 

b. A bal felső sarokban nyissa meg a MyCOMPANY menüpontot. 

c. Válassza ki az „Aktiváló kód (Activation code)” szolgáltatást a képernyő közepén látható menüből. 

d. Kattintson az „+ Új aktiváló kód igénylése” („+ Get new activation”) elemre. 

e. A felbukkanó ablakban a Registration key mezőbe írja be a központi egység regisztrációs kódját, majd 
kattintson az „Elküld” („Send”) gombra. 

f. Ha ez a funkció több nyelven is elérhető, válassza ki a megfelelő nyelvet, és véglegesítse a kiválasztást a 
„Elküld” („Send”) gombbal. 

 

g. Jegyezze fel a zöld színnel megjelenített aktiváló kódot, és ezt írja be az F-Link programban, amikor a 
rendszer erre felszólítja.  

A rendszer által generált aktiváló kódok listája a weboldalon a későbbiekben is elérhető marad. 
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2. Ha Önt még nem regisztráltuk telepítőként a MyJABLOTRON szolgáltatásba, lépjen kapcsolatba az LDSZ 

honlapján megjelölt, illetve a jelen tájékoztató végén felsorolt, a Jablotron termékek támogatásáért felelős 
menedzsereinkkel, akik regisztrálják Önt a JABLOTRON FELHŐ telepítői névjegyzékében. Ha ezt nem 
szeretné, vagy pillaanatnyilag nem rendelkezik a MyJABLOTRON szolgáltatás használatához szükséges 
internet-eléréssel, az aktiváló kódot SMS-ben is igényelheti.  

Ebben az esetben SMS-t küldhet a következő formátumban az alábbi telefonszámra: Az SMS-üzenet 
szintaxisa: „SNLANG_regisztrációs kód” (Az SNLANG a parancs, a regisztrációs kód pedig egy 
alfanumerikus számsor. A „_” karakter helyén egy szóköznek kell állnia.). Telefonszám: +420 773 181 815.  
Ezután rövid időn belül megérkezik a válasz az aktiváló kóddal.  Az aktiváló kód 8-14 karaktert tartalmazhat, 
amelyek között lehet szám, illetve kis- és nagybetű is. A rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.  

 

 

Példa arra, hogyan küldheti el igényét SMS-ben 

A kapott aktiváló kódot kell megadnia az F-Link programban, az „Alapbeállítások” („Initial setup”) 
lapon, majd nyomja meg az „Aktivál” („Activate”) gombot. 

3. Aktiváló kód beszerzése lehetséges még a mi közreműködésünkkel is, ebben az esetben lépjen kapcsolatba 
az LDSZ honlapján megjelölt, illetve a jelen tájékoztató végén felsorolt, a Jablotron termékek támogatásáért 
felelős menedzsereinkkel, akik elvégzik Önnek az aktiváló kód lekérését. Az aktiváló kód igényléséhez 
szüksége lesz a központi egység regisztrációs kódjára. Országtól függően elképzelhető, hogy az aktiváló 

kód megtalálható a központi egység csomagolásán is. 

 

Ha bármely kérdése van az Aktiváló kód kiadásával kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal: 

 

LDSZ Kft.  

1107 Budapest, Hauszmann Alajos u. 4/B. 

Matkó Csaba Jablotron termékmenedzser 

matko.csaba@ldsz.hu 

+36-20-3578138 

 

Tóth Ferenc Jablotron műszaki támogató mérnök 

toth.ferenc@ldsz.hu 

+36-20-3578168 
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