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Köszönjük, hogy az iContrALL intelligens otthon rendszert választotta!
Bízunk benne, hogy a folyamatos fejlesztéseink és erőfeszítéseink révén sikerül az Ön
mindennapi életét is kényelmesebbé, biztonságosabbá, energiatakarékosabbá varázsolni és Ön
innovatív rendszerünk elégedett felhasználójává válik.

FONTOS!
Ha otthonról működteti az iContrALL rendszert valamely háztartási eszközének vezérlésére,
maradjon látótávolságban és győződjön meg arról, hogy a működéssel járó beavatkozás
nem veszélyezteti sem az emberek sem más élőlények testi épségét és nem fog semmiben
sem kárt okozni!
Amennyiben távolról működteti az iContrALL rendszert, győződjön meg arról, hogy az
rendszer által vezérelt eszköz működési környezetében nem tartózkodik sem ember sem
más élőlény, amelyet sérülés érhet valamint az eszközök működése nem fog semmiben sem
kárt okozni!

FONTOS!
E dokumentum az iContrALL alkalmazás használatát mutatja be. Mivel a rendszert
folyamatosan fejlesztjük, időnként a telefonos / táblagépes alkalmazások is megújulnak. Az
elérhetővé vált új funkciók leírásával folyamatosan frissítjük e dokumentumot. Javasoljuk,
hogy időről-időre látogassa meg az alábbi linken a felhasználói kézikönyv legfrissebb
kiadását és legyen naprakész a rendszere képességeiről, szolgáltatásairól!
http://www.partner.icontrall.com/custom/premiummarket/image/data/Egyéb/iContrALL%20felhasználói%20kézikönyv.pdf
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1 Általános információk
1.1 Mi az iContrALL intelligens otthon?
Az iContrALL intelligens otthon vezeték nélküli rendszer egyedi megoldást nyújt a
mindennapokban használt, elektronikus berendezések, eszközök összekapcsolásával,
intelligens funkciók alkalmazásával. Az innovatív rendszer-kialakításnak köszönhetően, rugalmas
illeszkedést tesz lehetővé, exkluzív és luxus enteriőrben is. A felhasználó az otthonát bármikor
bárhonnan ellenőrizheti, szükség esetén beavatkozhat, mely hatékony és egyszerű módja a
biztonság és kényelem növelésének, energia- és költségmegtakarításnak.
Az intelligens funkciók révén egyszerűen definiálhat időzített cselekvéseket, csoportos
utasításokat, logikai függőségeket vagy futtathat jelenlét szimulációt a távollétében.
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1.2 Az alkalmazás letöltése
Ha az iContrALL PowerDrive központi egység üzemkész, IOS operációs rendszer esetén az
Apple AppStore-ból, Android operációs rendszerrel működő készülék esetén a Google Play
áruházból töltse le és indítsa el az iContrALL alkalmazást. Az iContrALL alkalmazás
használatához legalább iOS 8.0 vagy Android 5.0 operációs rendszerrel működő okostelefonra
vagy táblagépre van szükség!

1.3 Az első csatlakozás
Az alkalmazás első futtatásakor (amikor még nincs egy
PowerDrive sem felvetetve), az alkalmazás a PowerDrive
hozzáadása menübe lép automatikusan.
Először adja meg a rendszere nevét (pl.: Otthon vagy
nyaraló stb.), majd az egyedi azonosítóját, ami a PowerDrive
burkolatán található meg!
A PowerDrive-ban alapértelmezett jelszó van beállítva, amit
a készülék alján talál. Az első belépésnél ezt a jelszót írja a
jelszó mezőbe!
Az adatbevitelt követően az alkalmazás felajánlja a
csatlakozást a központhoz.

FONTOS!
Az első sikeres belépés után biztonsági okokból mindenképpen állítson be egy jelszót a
PowerDrive-hoz a Beállítások menü Kapcsolatok menüpontjában. A Jelszó beállítása
pontban. Használjon minél hosszabb, de legalább 6 karakter hosszúságú jelszót!
Később csak ennek a jelszónak az ismeretében lehet a rendszerhez csatlakozni illetve a
riasztót kikapcsolni. Ezt a jelszót csak egyszer kell minden telefonban vagy táblagépben
megadni, amelyekkel a telepített rendszerhez hozzá szeretne férni. Az alkalmazás ezután a
megadott jelszót fogja használni automatikusan a PowerDrive-hoz történő minden
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csatlakozáskor. A rendszer a riasztórendszer kikapcsolásakor azonban minden alkalommal
bekéri majd ezt a jelszót.
A jelszót később bármikor megváltoztathatja vagy akár törölheti is.

Amennyiben több rendszert is használ (pl. nyaraló, otthon, iroda) az összes központi egység
felvételét ismételje meg a fentiek alapján. Ezt követően, már a megadott PowerDrive név alapján
tud a rendszerek között váltani, és a továbbiakban nem lesz szükség a PowerDrive azonosító
és a jelszó ismételt megadására a csatlakozáshoz. A felvett központi egységek között a
„Beállítások” menü, „Kapcsolatok” almenü, „Aktuális” menüpontját megérintve legördülő menü
segítségével választhat. Android operációs rendszerrel működő készülék esetén a „Beállítások”
menü a képernyő jobb felső sarkában lévő három pont megnyomásával hívható elő.

FONTOS!
Mindig használja a telefonja billentyűzárját és fokozottan ügyeljen arra, hogy a telefonja ne
kerüljön illetéktelenek kezébe! Ha a telefont mégis elveszítené, gondoskodjon a rendszere
jelszavának haladéktalan megváltoztatásáról!
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1.4 Az alkalmazás nyelvének beállítása
Az alkalmazás
alapértelmezett nyelve az
angol, amennyiben más
nyelven szeretné használni,
lépjen be a „Beállítások”
(Settings) menü, „Általános”
(General) menüpontjába és
válasszon a nyelveket
tartalmazó listából! Az
alkalmazásban a következő
nyelvek érhetők el: angol,
német, francia, olasz,
spanyol, magyar.

2 Az alkalmazás kezelése
Az alkalmazás kezelésében kulcsszerepe van a vízszintes menünek. Ebben található az
„Eszközök”, „Profilok”, „Helyek”, „Beállítások” menüpont (Android operációs rendszerrel
működő készülék esetén a „Beállítások” menü a képernyő jobb felső sarkában lévő három pont
megnyomásával hívható elő).

2.1 Eszközök menüpont
Az Eszközök menüpontban a rendszerben elérhető összes eszköz, eszköz csoportok szerinti
csoportosításban kerül megjelenítésre. Például: világítás, árnyékolók, riasztó stb. Olyan
eszközcsoport nem jelenik meg ebben a felsorolásban, amely az adott rendszerben nincs
7
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telepítve. Például, ha nincs Felvonó vezérlő a rendszerben, akkor a Felvonó eszközcsoport nem
jelenik meg, mert üres lenne.
Az egyes eszközcsoportra kattintva elérhető az adott eszközcsoporthoz tartozó összes eszköz.
Minden vezérelt eszköz egy teljes sort foglal el a listában.
Az egyes vezérelt eszközöknek itt adhatók azonnal
végrehajtandó parancsok illetve az aktuális állapotuk is itt
tekinthető meg.
A sor bal szélén található az állapotjelző ikon, ami a
vezérelt eszköz aktuális állapotát jelzi. Ha az állapotjelző
ikonon óra számlap jelenik meg, akkor az állapot még nem
érhető el. A vezérelt eszközök állapota folyamatosan kerül
beolvasásra, a képernyő görgetésével szinkronban. Ha egy
eszköz sora megjelenik a képernyőn, a rendszer beolvassa
és megjeleníti az állapotinformációit.
A sor jobb oldalán az adott eszköznél elérhető
parancsoknak megfelelő gombok jelennek meg, ami a
következő fejezetekben kerül részletes kifejtésre.

2.1.1 Világítás vezérlés
Az iContrALL rendszer egyaránt képes fényerőszabályzással ellátott és fényerőszabályzás
nélküli világítótestek vezérlésére. A ki- és bekapcsolás mellett, fényerőszabályzás esetén a
fényerő százalékos alapon is állítható. A mobiltelefon és táblagép mellett a hagyományos
kapcsolóval is elérhető a fényerőszabályzás is.
A világítótestek vezérlése egyedileg és csoportosan is kezelhető.
Az egyedi vezérlés az „Eszközök” menüpont, „Világítások” almenüjében áll rendelkezésre.
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Fényerőszabályzás nélküli világítótestek esetében az állapotváltás parancs adható ki, a
világítótest sorának jobb oldalán található ikon segítségével.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon bekapcsolt állapot esetén sárgán világító lámpát
jelenít meg, kikapcsolt állapotban semleges színű lesz a lámpa.
A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A hagyományos falikapcsoló használatával a világítótest állapotot vált.
Fényerőszabályzós világítótestek esetében a ki- és be
kapcsolás mellett a fényerőszabályzás százalékos alapon
érhető el. E funkció működtetéséhez érintse meg a „%”
jelű ikont, ekkor a fényerő aktuális értéke százalékos
alapon láthatóvá válik a képernyőn. A szintén megjelenő
csúszkát állítsa a megfelelő helyzetbe a kívánt fényerő
beállításához.
A világítótest a kikapcsolt állapotból fokozatosan éri el a
beállított fényerőt és viszont, a felkapcsolt állapotból
fokozatosan a fényerő folyamatos csökkentésével kerül
kikapcsolt állapotba. A fel és lekapcsolódásnak az ideje,
a „Beállítások” menü „Eszközök” menüpontjában az
adott eszköz tulajdonságai között beállítható.
A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése
fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A hagyományos falikapcsoló rövid megnyomásakor a világítótest állapotot vált, azaz a fényerő 0
és 100 % között kapcsol, a falikapcsoló nyomva tartásakor a fényerő folyamatosan változik 0 és
100 % között. Amikor a falikapcsolót elengedik, a világítótest az adott pillanatban érvényes
fényerővel világít tovább.
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2.1.2 Árnyékoló vezérlés
Az iContrALL rendszer teljes körű árnyékolástechnikai szolgáltatást nyújt. Vezérelni tudja a
redőnyöket, rolettákat, zsalúziákat, napvitorlákat, napellenzőket, igény esetén a kapcsolódó
elektromos ablakokat és a vetítővásznat is. A normál ún. kapcsolós (nem távirányítós) motorok
alkalmazása esetén, a végállásokig történő le- és felhúzás mellett, az árnyékoló állapota
százalékos alapon is állítható, ami fokozatmentes árnyékolást tesz lehetővé. Zsalúziák esetében
a leeresztés mellett a lamellák billenési szöge is százalékos alapon állítható, a maximális
komfortérzet eléréséért. A mobiltelefon és táblagép mellett a hagyományos kapcsolóval is
elérhető az árnyékolómozgatás.
A fentiek mellett az árnyékolók tekintetében lehetőség van a beépített rádiós vevővel
rendelkező, távirányítós motorok vezérlésére is. A megoldás hátránya, hogy a beépített
rádióvevővel rendelkező motorok általában nem adnak vissza állapotjelzést, így csak becsült
pozíciót tud a telefon és a táblagép kijelezni: Felső végállás, köztes állás, alsó végállás. Egyes
típusok esetében elérhető a korlátozott állapot visszajelzés, 20%-os lépésekben (0-20%-40%60%-80%-100%). Nem használható továbbá a
százalékpontos állítás az ilyen motorok korlátozott
funkcionalitása miatt.
Az árnyékolók vezérlése egyedileg és csoportosan is
kezelhető.
Az egyedi vezérlés az „Eszközök” menüpont,
„Árnyékolók” almenüjében áll rendelkezésre.
Távirányító nélküli, normál kapcsolós árnyékolómotorok
esetében a fel és le parancs adható ki, az Eszközök
menüpont, Árnyékolók almenüjében az adott árnyékoló
sorának jobb oldalán található ikonok segítségével.
Amennyiben nem szeretné, hogy a mozgó árnyékoló
elmenjen a végállásig és meg szeretné állítani, nyomja
meg a mozgási iránnyal ellentétes irányba mutató ikont!
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Ha csak rövid mozgatást szeretne az árnyékolóval végeztetni, akkor tartsa lenyomva a kívánt
iránynak megfelelő ikont addig, amíg az árnyékoló a kívánt pozícióba kerül. Ekkor a gomb
elengedésével az árnyékoló megáll.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon felső végállás, köztes állapot, és alsó végállás
állapotokat mutat.
Ha az árnyékolót egy meghatározott pozícióba szeretné állítani, használhatja a százalékalapú
beállítás funkciót. E funkció működtetéséhez érintse meg a „%” jelű ikont, ekkor az árnyékoló
aktuális pozíciója megjelenik a képernyőn. A szintén megjelenő csúszkát állítsa a megfelelő
helyzetbe a kívánt pozíció beállításához. A csuszka beállítását követően az árnyékoló elindul és
a beállított pozícióba áll.
Zsalúziák esetében két csúszka jelenik meg, egyikkel a
zsalúzia leengedésének mértéke, a másikkal a lamellák
billenésének a szöge állítható százalékos alapon. A
zsalúziák beállításakor először a zsalúziát eressze le a
kívánt mértékig, majd a második csúszkával állítsa be a
lamellák billenési szögét!
Távirányító nélküli, normál kapcsolós árnyékolómotorok
esetében a hagyományos falikapcsoló használatával az
árnyékoló fel és le is mozgatható. Ha a falikapcsolót
nyomva tartja legalább 2 másodpercig, akkor az árnyékoló
el fog menni a végállásig, a falikapcsolót ezután már nem
kell nyomva tartani. Ha az árnyékolót meg szeretné állítani,
akkor nyomja meg nyomja meg a mozgási iránnyal
ellentétes irányba mutató falikapcsolót!
Távirányítós árnyékolómotorok esetében a fel, le és stop parancs adható ki, az Eszközök
menüpont, Árnyékolók almenüjében az adott árnyékoló sorának jobb oldalán található ikonok
segítségével.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon felső végállás, köztes állapot, és alsó végállás
állapotokat mutat.
11
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A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A távirányítós árnyékolók jellegéből fakadóan a hagyományos falikapcsoló nem érhető el.
Falikapcsolós működés az iContrALL 9 csatornás falikapcsolójával hozható létre. Erről az
eszközről részletesen a 9 csatornás falikapcsoló című fejezetben olvashat.

2.1.3 Konnektor és egyéb univerzális vezérlés
A konnektor és egyéb univerzális vezérlés révén elérhető a vasaló és az egyéb nagy fogyasztású
berendezések biztonságos ki- és bekapcsolása akár távolról is legyen szó akár szivattyúról,
uszodai ellenáramoltatóról, szellőztető ventilátorról, akvárium világításról stb.
A kapcsolható eszközök vezérlése egyedileg és
csoportosan is kezelhető.
Az egyedi vezérlés az „Eszközök” menüpont,
Kapcsolható eszközök almenüjében áll rendelkezésre.
A kapcsolható eszközök esetében az állapotváltás
parancs adható ki, az eszköz sorának jobb oldalán
található ikon segítségével.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon esetében a
rendszerben elérhető kapcsolható eszközök állapotát az
adott eszközre és annak állapotára jellemző ikonok
jelölik.
Az alkalmazás a bekapcsolt konnektor állapotot IOS
operációs rendszerrel működő telefon esetén piros
színnel, Android operációs rendszerrel működő telefon
eseténben a konnektor mellett megjelenő villámmal jelzi,
a kikapcsolt konnektort pedig semleges színnel (IOS) illetve a villám helyett „x” megjelenítésével
(Android) mutatja.
12
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A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A hagyományos falikapcsoló használatával a kapcsolható eszköz állapotot vált.

2.1.4 Központi vízelzáró vezérlés
Az iContrALL rendszer képes megelőzni a csőtörés vagy egyéb gépészeti hibákból bekövetkező
beázásokat a vízelzáró modul alkalmazásával. Ebben a modulban egy speciális motoros
golyóscsap és egy vezérlőegység kap helyet. Amikor a lakás üres, egyetlen gombnyomással
(vagy egy csoportos utasítás részeként) a bejövő víz elzárható, így nem érheti meglepetés a
lakás tulajdonosát még akkor sem, ha hosszabb ideig volt távol.
A nyitás - zárás folyamata a hálózati nyomás függvényében 20-30 másodpercet vesz igénybe.
A vízelzáró vezérlése egyedileg és csoportosan is
kezelhető.
Az egyedi vezérlés az Eszközök menüpont, Vízelzáró
almenüjében áll rendelkezésre.
A vízelzáró eszköz esetében az állapotváltás parancs
adható ki, az eszköz sorának jobb oldalán található ikon
segítségével.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon a vízelzáró
nyitott vagy zárt állapotát mutatja.
A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése
fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A vízelzáró hagyományos falikapcsolóval nem
működtethető.
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2.1.5 Zár, kapu és sorompó vezérlés
A Zár, kapu és sorompó vezérlő elektromos zárak, kert- és garázskapu motorok valamint
sorompók vezérlésére alkalmas.
A vezérlő egyedileg és csoportosan is kezelhető.
Az egyedi vezérlés az „Eszközök” menüpont, Kapuk
almenüjében áll rendelkezésre.
Zár esetében nyítás, kapu és sorompó tekintetében
állapotváltás parancs adható ki, az eszköz sorának jobb
oldalán található ikon segítségével.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon a kapu nyitott
vagy zárt állapotát mutatja.
A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése
fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A zár, kapu és sorompó vezérlő hagyományos
falikapcsolóval nem működtethető.

2.1.6 Riasztó vezérlés
A Riasztó vezérlő riasztóközpontok vezérlésére alkalmas.
A vezérlő egyedileg és csoportosan is kezelhető.
Az egyedi vezérlés az „Eszközök” menüpont, „Riasztó” almenüjében áll rendelkezésre.
A riasztó tekintetében távozás melletti élesítés (away arm), otthonlét melletti élesítés (stay arm)
és élesítés kikapcsolása (disarm) parancs adható ki, az eszköz sorának jobb oldalán található
ikonok segítségével.
Ha a riasztórendszer nem élesíthető, mert nyitott zóna van (például egy ablak nem lett
becsukva), akkor az alkalmazás figyelmeztető üzenetet küld és az élesítés elmarad.
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A sor bal szélén található állapotjelző ikon a riasztó
rendszer egyes állapotait mutatja: távozás melletti
élesítés (away arm), otthonlét melletti élesítés (stay arm)
és élesítés nélküli állapot (disarm).
A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése
fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A riasztó vezérlő hagyományos falikapcsolóval nem
működtethető.

FONTOS!
A riasztóvezérlő nem küld üzenetet a felhasználó
telefonjára riasztáskor, mert ez hamis biztonságérzetet
kelthet. A valóságban ugyanis nem garantálható, hogy
riasztáskor mindig a megfelelő intézkedés késlekedés nélkül megtörténjen. Szakadozhat az
internet ellátás, lemerülhet a telefon, a felhasználó lehet zajos környezetben vagy olyan
helyen (pl.: repülőgépen), ahol a telefonját ki kell kapcsolnia. Ezekben az esetekben például
egy tűzjelzés vagy egy szén-monoxid érzékelő jelzése esetén életeket menthet a gyors és
szakszerű intézkedés. Ezért javasoljuk, hogy riasztórendszerét köttesse be egy 24 órás
távfelügyeletet nyújtó szolgáltatóhoz, ahol a riasztórendszer által kiadott jelzésekre azonnal
szakszerű válaszokat és intézkedéseket tudnak foganatosítani!
A riasztórendszer kikapcsolásához az iContrALL alkalmazás a PowerDrive jelszó megadását
kéri. Ez a jelszó nem azonos a riasztóközpont billentyűzetén megadandó jelszóval, az
alkalmazás az iContrALL rendszer csatlakozásánál is használatos PowerDrive jelszó
beírását igényli!
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2.1.7 Felvonó vezérlés
A felvonó vezérlő̋ étel, személy és jármű szállítására
alkalmas felvonók vezérlésére alkalmas. A felvonó az
egyes emeletekre hívható illetve az állapot visszajelzések
segítségével a lift tartózkodási helye meghatározható. A
lift iContrALL alkalmazásból történő hívása, a felvonó
megfelelő hívógombjának megnyomásával azonos hatást
fejt ki, kiértékelése a felvonó vezérlőjében ennek
megfelelő prioritással történik.
A vezérlő egyedileg és csoportosan is kezelhető.
Az egyedi vezérlés az Eszközök menüpont, Lift
almenüjében áll rendelkezésre.
Az adott szintre történő hívás, az eszköz sorának jobb
oldalán található ikon segítségével kezdeményezhető.
A sor bal szélén található állapotjelző ikon akkor aktív,
amikor a felvonó az adott szinten tartózkodik.
A csoportos vezérlés a Profilok létrehozása és kezelése
fejezetben kerül részletes ismertetésre.
A felvonó vezérlő hagyományos falikapcsolóval nem működtethető.

2.1.8 9 csatornás falikapcsoló
E falikapcsolók víztiszta, átlátszó keretben 9 nyomógombbal rendelkeznek, amelyek mindegyike
teljesen egyedi programozást tesz lehetővé. A rendszer bármely elemével kapcsolatos bármely
parancs feltanítható egy-egy gombra a telepítés során, beleértve a csoportos utasításokat is
(Kivétel ez alól a riasztó kikapcsolása, mert ehhez a biztonsági kód beütése szükséges).
A falikapcsoló a beépített akkumulátoráról működik, ezáltal a fali tartóról levéve a lakás területén
bárhol használható. Egy töltéssel 1-2 évig üzemképes.
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A falikapcsoló előlapjának fóliája egyedileg készül, így tökéletesen illeszkedik a lakás szín és
formavilágához.
A 9 csatornás falikapcsolóba beprogramozott parancsok az egyes gombok egyszeri
megnyomásával adhatók ki a rendszer felé. A kiadott parancsok visszavonására nincs
lehetőség. A falikapcsoló a gomb megnyomását egy zöld LED felvillanásával jelzi a hátoldalon.
Ha a falikapcsoló akkumulátora lemerült, akkor ez a LED nem villan fel. Ebben az esetben egy
mikro USB töltővel töltse fel a falikapcsoló akkumulátorát a hátoldalon található mikro USB
csatlakozón keresztül. A töltés ideje alatt egy piros LED jelzőfénye folyamatosan világít. Amikor a
falikapcsoló akkumulátora feltöltődött, a piros jelzőfény kialszik és egy zöld LED jelzőfénye
mutatja, hogy a falikapcsoló ismét használatra kész. Ekkor kihúzhatja a töltőt a falikapcsoló
csatlakozójából.
Az akkumulátor lemerülésekor a falikapcsoló nem felejti el a beprogramozott parancsokat,
feltöltés után azonnal használható.
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2.2 Helyek létrehozása és kezelése
A telepített eszközök egyszerűbb kezelésére létrehozhat
úgynevezett “Helyek”-et az alkalmazásban. A helyeknek
tetszőleges nevet adhat (pl.: Nappali, Kert stb.). Az egyes
helyekhez hozzárendelheti a rendszerének bármely
eszközét (pl: a nappaliban lévő világítások, árnyékolók és a
riasztó stb.).
Egy eszköz akár több helynél is megjelenhet (pl.: nappali és
földszint). Egy “Hely” létrehozásához válassza a
„Beállítások” menü / „Helyek” menüpontját!
Nyomja meg a “+” gombot (IOS operációs rendszerrel
működő készülék esetén a job felső sarokban, Android
operációs rendszerrel működő készülék esetén a jobb alsó
sarokban), majd adja meg a “Hely” nevét és nyomja meg az
Ok gombot!
Az eszközök hozzárendeléséhez (vagy szerkesztéséhez)
válassza a „Beállítások” / „Helyek” menüpontot!
Válassza ki a szerkeszteni kívánt “Hely”-et!
A megjelenő eszközlistából jelölje ki azokat, amelyeket az
adott “Hely”-hez szeretne rendelni!
Egy eszköz eltávolítása az adott “Hely”-ről a kijelölés
ismételt megnyomásával érhető el. Ekkor a pipa eltűnik az
eszköz mellől. A meglévő “Helyet” jobbról balra történő
seprő mozdulattal lehet törölni a Beállítások / helyek
menüpontban.
A “Hely” névének szerkesztéséhez IOS operációs
rendszerrel működő készülék esetén tartsa az ujját a “Hely”
nevén hosszan, Android operációs rendszerrel működő
készülék esetén nyomja meg az “A” betűből és a kurzorból
álló ikont!
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Létrehozás után a “Helyek”-en keresztül (a vízszintes menü “Helyek” gombját megnyomva és a
megfelelő “Hely”-et kiválasztva) könnyebben és gyorsabban elérhet egy-egy eszközt.
A létrehozott “Hely” a következő csatlakozás alkalmával megjelenik minden eszközön. Az
alkalmazásban tetszőleges számú “Hely” létrehozható.

2.3 Profilok létrehozása és kezelése
A telepített eszközök csoportos kezelésére létrehozhat úgynevezett Profilokat az
alkalmazásban. A Profiloknak tetszőleges nevet adhat (pl.: Esti mód, Goodbye stb.). Az egyes
Profilokhoz hozzárendelheti a rendszer bármely eszközének bármely megkívánt állapotát.
Egy eszköz bármennyi Profilnál megjelenhet.

Egy Profil létrehozásához válassza a „Beállítások” menü / „Profilok” menüpontját!
Nyomja meg a “+” gombot (IOS operációs rendszerrel működő készülék esetén a jobb felső
sarokban, Android operációs rendszerrel működő készülék esetén a jobb alsó sarokban), majd
adja meg a “Profil” nevét és nyomja meg az „Ok” gombot! Az eszközök hozzárendeléséhez
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(vagy szerkesztéséhez) válassza a „Beállítások” / „Profilok” menüpontot és nyomja meg a
szerkesztés gombot a módosítandó Profil neve mellett!
A megjelenő eszközlistából jelölje ki amelyet az adott Profilhoz szeretne rendelni!
Válassza ki a megfelelő állapotot az eszközhöz tartozó állapotlistából!
Egy eszköz eltávolítása az állapot lista “Törlés” elemének kiválasztásával érhető el.
Létrehozás után a Profilok segítségével (a vízszintes menü Profilok gombját megnyomva és a
megfelelő Profilt kiválasztva) azonnal kezdeményezheti a csoportos parancsfuttatást.
A létrehozott Profil a következő csatlakozás alkalmával megjelenik minden eszközön. Az
alkalmazásban tetszőleges számú Profil létrehozható.

2.4 Automata funkciók
2.4.1 Jelenlétszimuláció
A szimuláció során a
rendszer egy összetett
algoritmus alapján úgy
működteti a
világításokat és az
árnyékolókat, mintha
valaki lenne a lakásban.
Az alkalmazásban a
jelenlét-szimuláció a
“Beállítások” menü
“Automata működés”
menüpontjában érhető
el. A használathoz
először meg kell adni, a
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“Leállítás kezdete” menüpontban, hogy mi legyen a lefekvés ideje, azaz mikorra fejeződjön be
este a szimuláció.
Ezt követően a “Szimulációs eszközök” menüpontban ki kell jelölni, hogy mely világítások és
árnyékolók vegyenek részt a szimulációban.
A “Szimuláció aktiválása” gomb megnyomásával élesíthető a szimuláció a beállított paraméterek
alapján. A jelenlét-szimuláció ilyenkor minden este működésbe lép egészen addig, amíg a
“Szimuláció inaktiválása” gombbal ki nem kapcsolják.
Az aktivált időszakban a szimuláció minden nap napnyugta után elindul és a “Leállítás kezdete”
körüli véletlenszerű időpontban fejeződik be. A világítások véletlenszerűen kapcsolódnak fel és
le, valamint az árnyékolók lehúzódnak este. Reggel az árnyékolók felmennek.

2.4.2 Működési szabályok
Az iContrALL rendszer képes arra, hogy a rendszeresen
ismétlődő parancsokat saját maga aktiválja a megfelelő
időpont(ok)ban.
E funkció működéséhez meg kell adni, hogy milyen
parancsot futtasson a rendszer és azt is, hogy pontosan
mikor. Szükség szerint a parancs ismétlődésekkel többször
is lefuttatható.
A működési szabályok beállításához lépjen be a
“Beállítások” menü / “Automata működés” / “Működési
szabályok” menüpontba!
A jobb felső sarokban lévő “+” jellel hozhat létre új
szabályokat. Először adjon meg egy tetszőleges nevet a
szabálynak (pl.: Nyári kertvilágítás).
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Lépjen be a “Feltételek” menüpontba hogy beállíthassa
az aktiválás feltételeit!
Adja meg a végrehajtás napját!
A végrehajtás típusánál a “Konkrét időpont”-ot a
“Napkeltét vagy a “Napnyugtát” választhatja. Ha nem a
“Konkrét időpont”-ot választja, akkor nem kell
végrehajtási időpontot megadnia, mert a rendszer
automatikusan az adott naptári napnak megfelelő
napkelte vagy napnyugta időpontját használja. Konkrét
időpont esetében viszont meg kell, adnia, hogy mi
legyen a végrehajtás időpontja.

Ha azt szeretné, hogy a parancs csak egyszer fusson le,
akkor hagyja az “Ismétlődés” kapcsolót kikapcsolt
állapotban. Ha szeretné a parancsot többször is
lefuttatni, akkor az ismétlődést be kell kapcsolnia és be
kell állítani az ismétlődés mértékét a következő módon:
Először adja meg, hogy az előzőekben beállított
végrehajtás első időpontjához képest mennyi idő
elteltével hajtsa végre a rendszer ismét az adott
parancsot. Ezt nap / óra / perc bontásban adhatja meg.
Ha a “Végrehajtás típusá”-nál a “Napkeltét vagy a
“Napnyugtát” választotta, akkor csak napokban adható
meg az ismétlődés mértéke, mert a rendszer a
napnyugta vagy a napkelte időpontját fogja
automatikusan használni a végrehajtás során.
Ha azt szeretné, hogy a parancs csak egy
meghatározott időszakban fusson le, akkor opcionálisan
megadhatja az aktív időszak kezdetét és végét. Tovább
22

www.icontrall.com
Utolsó frissítés: 2021.09.22.

INTELLIGENS OTTHONOK

szűkítheti a végrehajtást, ha az aktív napok közül kiválasztja csak azokat, amelyeken a
parancsot futtatni kívánja.
A rendszer mindig a legszűkebb szűrésnek megfelelően futtatja le a parancsot, azaz a megfelelő
időpont beállítását követően szűr az időszakra és azon belül is az aktív napokra. A parancs csak
akkor fog tehát lefutni, ha minden feltétel teljesül: eljött a meghatározott idő, az adott nap benne
van a megadott időszakban és a hét napjai közül is beállításoknak megfelelő nap van.
Ha nincs szüksége szűrésre, hagyja üresen az időszak kezdete és vége mezőket. Ha nincs
szüksége a hét napjai szerint szűrésre, hagyja kijelölve az összes napot!
A végrehajtás időpontjának megadása után nyomja meg a “Kész” gombot! A “Vissza” gomb
megnyomása után nekikezdhet a futtatni kívánt parancs megadásának.
Válassza ki az “Események” menüpontot!
Az alkalmazás felkínálja az összes telepített eszközt.
Válassza ki azokat az
eszközöket, amelyeket
vezérelni szeretne és
adja meg, hogy milyen
állapotba kerüljenek az
automatikus futtatás
során.
Ha elkészült a
beállításokkal, nyomja
meg a “Vissza”
gombot és a
létrehozott szabályt a
“Mentés” gombbal
mentse el.
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Ezt követően a szabály azonnal aktív lesz.
A létrehozott szabályokat szabadon szerkesztheti. A működésüket a nevük mellett lévő
kapcsolóval felfüggesztheti, majd bármikor visszakapcsolhatja.
A létrehozott szabályokat a szerkesztési felületre belépve a “Törlés” gomb megnyomásával
törölheti.

3 Általános megjegyzések
Az iContrALL rendszer helyes működésének előfeltétele a lakás teljes területét megfelelő
térerővel lefedő Wi-Fi rendszer valamint az élő internetkapcsolat.
Ha több eszközre (okostelefon vagy táblagép) is telepíteni kívánja az alkalmazást, ismételje meg
az alkalmazás telepítését és a PowerDrive csatlakoztatását minden eszközön. A vezérlő
eszközök felvételét, a helyek, a profilok, az automata működés beállításait NEM kell újra
elvégezni, mert csatlakozás után a PowerDrive átadja az aktuális beállításokat minden
felhasználónak!
Ha a telefont, táblagépét elveszítené, vagy illetéktelenek kezébe kerülne, gondoskodjon a
rendszere jelszavának haladéktalan megváltoztatásáról!
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