
 

 

SZOFTVER MAGYARÁZAT 
Fidbox – VERZIÓ V6 / HMBox - Verzió V1: 
 
Leolvasási lehetőségek: 
1.) Az okostelefon (APP) használata - ingyenes 
Az APP (fidbox + HMBox) az IOS-hoz és az Android-hoz ingyenesen letölthetők a megfelelő 
áruházakból - IOS-App Store vagy ANDROID-Play Store. 
A következő opciókkal: Itt lehetőség van az eszközök hozzáadására egy fiókhoz, az adatok 
beolvasására és a mért adatok felosztására egy másik felhasználói fiókkal. 
 
2.) Számítógép használata (asztali szoftver + Bluetooth-kulcs) - éves díj ellenében  
A V6 verzió szoftverét (kompatibilis a Fidbox V6 és a HMBox V1 verzióval) letöltheti a 
www.floorprotector.at weboldalunkról (kattintson a „Szoftver” gombra a megfelelő német vagy 
angol nyelven). 
Dolgozzon 30 napig ingyenesen tesztelés céljából, és ezután megújítható a szoftver „shop” 
ikonjában. Az éves díj nettó 120, - €, amelyet előre kell fizetni a PayPal-lal. 
Ebben az esetben a megújításkor kap egy Bluetooth-kulcs V6-ot a Floor Protector-tól, amely 
átveszi a Bluetooth funkciót és a szoftver engedélyét. 
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Ezzel az úgynevezett hardver kulccsal tovább dolgozhat és szinkronizálhat mindkét eszközzel, a 
fidboxokkal és a HMBoxokkal. 
Ez a szoftver mindkét eszközre alkalmazható - fidbox + HMBox. A meglévő Floor Protector 
felhasználói adatokkal is bejelentkezhet a Smartphone-APP alkalmazásból. 
Ezenkívül az okostelefon APP említett funkciójához tovább készíthet és kinyomtathat mérési 
jelentéseket mindkét eszközről - fidbox és HMBox, megkeresheti a HMBoxokat a Google Maps-
en, fidboxokat találhat helyileg + offline olvashat le, inicializálhatja a fidboxokat + dokumentum 
(melyik sorozatszámú terméket melyik ügyfélnek adták el), eltekintve a világosabb 
webhelykezeléstől egy nagyobb képernyőn,… 
 
Az előny itt különösen a HMBox számára jelent, ha több építkezést akar megnézni, és előre meg 
akarja tervezni, sokkal kényelmesebb a számítógépén. Itt minden építkezés klimatikus viszonyait 
naponta közöljük Önnel, a száradási folyamat megjelenik és a várható foglaltsági idő 
meghatározásra kerül. Ez lehetővé teszi az építkezések hatékonyabb megtervezését, valamint az 
anyagok és a személyzet hatékonyabb ütemezését. Ezenkívül az összes építkezési helyet az Ön 
fiókjában tárolja, és az adatok hónapokkal később is rendelkezésre állnak. 
 
A Fidbox használata előnyös, ha jelentéseket szeretne kinyomtatni vagy a fidboxokat tárolni 
szeretné, mivel az önálló inicializálás lehetséges az értékesítés dátumától kezdve. 
 


