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  2.  Ellenőrizd a WiFi-n keresztül az internet 
működőképességét! 
A vezérlő telepítésének helyén a telefonod se-
gítségével csatlakozz az internethez.  
(Nyiss meg a böngésződben egy weboldalt és 
győződj meg az internet működéséről) 

 

  1.  Töltsd le a Rain Bird applikációt! 

  3.  Írd fel a modulon található széria számot! 

  4.  Helyezd be az LNK WiFi modult a képen 
látható nyílásba (accessory port)!  

  5.  Aktiváld a WiFi üzemmódot! 
Nyomd meg a modulon található gombot, 
majd a led lámpa piros-zölden fog villogni, 
ami azt mutatja, hogy a telefonod direkt mó-
don tud a készülékhez csatlakozni. 

  6.  A telefonodon keresd meg a WiFi hálózatok 
között a „RAINBIRD” WiFi jelet és csatla-
koz hozzá! 

  7.  Nyisd meg a telefonodon a Rain Bird appli-
kációt és kövesd a telepítési utasításokat! 



 

 

A vezérlő telepítése az applikációban 

1.  Add hozzá a vezérlőt a tele-
pítési utasításoknak megfelelő-
en!  
 

(add controller) 

2.  Csatlakozz az LNK WiFi 
jelre, majd nyomd meg a Next-
et! 
 

1.  Lépj be a telefonod beállítá-
sok menüpontjába! 

2.  Lépj be a WiFi menübe! 
3.  Ellenőrizd, hogy a WiFi be-

kapcsolt állapotban legyen! 
4.  Keresd meg a Rain Bird ne-

vet és csatlakozz hozzá! 
5.  Ha végeztél lépj vissza az 

applikációba és nyomd meg a 
Next gombot! 

3.  Adj nevet a vezérlődnek, 
majd nyomd meg a Next-et! 
 

(pl: Siófok Petőfi utca, Márton 
úr Velence, Emese kert stb. 
Gondoljunk arra, hogy az egy-
szerű elnevezésekből sok egye-
zés lehet, így később nagyon 
nehéz lesz megkülönböztetni a 
vezérlőket.) 

4.  Írd be az irányítószámot, 
ahol a vezérlő található, majd 
nyomd meg a Next-et! 

5.  Adj meg egy jelszót! 
Ez lesz a vezérlő biztonsági jel-
szava. A jelszó megismétlése 
után ismét nyomd meg a Next-
et! 

6.  Csatlakoztasd a vezérlőt a 
helyi hálózatra! 
 

Nyomd meg a YES gombot! 

7.  Válasszuk ki a listából a 
helyi hálózat nevét, adjuk meg 
a hozzá tartozó jelszót, majd 
nyomjuk meg a Next-et! 
 

(Ezek már a tulajdonos otthoni 
internethálózatának paraméterei) 

Csatlakozás az internethez 

Hol tárolják a jelszavamat? 

A vezérlő elérésének megosztása 

8.  Gratulálunk! 
 

Mostantól fogva kapcsolatba 
léphetsz ezzel a vezérlővel bár-
honnan a világból! 
 

(a modulon zölden villog a led) 

Írd be az e-mail címét annak, akivel a vezérlőt meg 
szeretnéd osztani és küld el neki az e-mailt! 

A megadott adatok és jelszavak kizárólag a modu-
lon kerülnek eltárolásra. 


