Használati útmutató

Üdvözlünk új otthonodban!
A sikeres regisztrációt követően, az alábbiak szerint tudod okosotthon rendszeredet vezérelni a központi
panel segítségével.:
A panel egy androidos tabletként működik, időnként szükséges újraindítani, esetleges hibás működés
esetén is próbálkozzunk mindig elsőként ezzel. Az újraindítás gomb a készülék tetején a jobb oldalon
található, ennek hosszú megnyomásával érhető el a kikapcsolás és az újraindítás. Az eszköz folyama
tos tápellátást kap a falba rejtett töltő segítségével. Amíg a panel töltést kap, a kikapcsolás funkció
is újraindítja a rendszert. Az eszköz áramellátás hiányában gyorsan merül, ezért kérjük, hogy hosszú
áramszünet vagy a falról leszerelés esetén minden esetben kapcsold ki a panelt. Először húzd ki a
hátoldalán található töltőt, majd a jobb felső gombot hosszan nyomva válaszd a kikapcsolás funkciót.
Természetesen a fali kapcsolók és a termosztátfejek továbbra is vezérelhetők manuálisan, főszabály
szerint az aktuális parancs felülírja az előzőt, bárhonnan is érkezik az (kapcsoló/központi panel/ mobilos
applikáció).

Ikonok
Redőnymozgatás (csak egyes Metrodom épületekben, illetve a SmartBuild Kft.. által telepített UPGRADE
részeként érhető el)
A Redőnyök fel, illetve a Redőnyök le ikonok megérintésével lehetővé válik az összes redőny egyidejű
mozgatása felfelé, illetve lefelé.
Helyiségenkénti vezérlés
A főképernyőn megtalálható a lakás minden helyiségének ikonja. Ezek megérintésével érhető el az
adott helyiségben telepített okoseszközök állapota: az adott termosztát kért hőmérséklete, a redőnyök
pozíciója, a lámpák és nyitásérzékelők helyzete.
Itt lehetséges a redőnyök helyiségenkénti vezérlése: a csúszka segítségével adhatod meg a kívánt
pozíciót, 100% esetén a redőnyök fent vannak, 0% esetén a redőnyök teljesen leengedett állapotba
kerülnek.
Itt lehetséges a lámpák fel- és lekapcsolása, valamint az UPGRADE-ek, mint pl. az okosdugalj vezérlése
(az UPGRADE lehetőségeket lásd később)

Termosztát
A Termosztát ikon megérintésével jutunk el a termosztátzónák vezérléséhez.
Minden radiátornak saját, okosan vezérelhető elektromos vezérlője van, ezek szabályozásához a bal
oldalon látható + és - gombokat kell addig nyomni, amíg a + gomb feletti piros érték el nem éri az álta
lad kívánt hőmérsékletet. A középső érték a jelenlegi hőmérsékletet mutatja, ez minden helyiségben
azonos, mert csak a központi panelban található hőmérő adata jelenik meg. Ehhez igazítja a rendszer a
fűtést. Nagyobb lakások esetében plusz hőmérők telepítésével lehet tovább okosítani a rendszert, lásd
UPGRADEK.
A panel jobb oldalán lévő + és - gombokkal a klímavezérlés történik, ez csak akkor válik aktívvá, ha a
klíma beintegrálásra kerül a rendszerbe (szintén lásd UPGRADEK pont).
Páratartalom
A panelban egy páraérzékelő is található, ez a központi panel körül méri a páratartalmat. Az ideális tar
tomány 40-60% között van.
Eszközök
Itt található minden okos eszköz típusonként csoportosítva: nyitásérzékelők, lámpák, termosztátok,
redőnyök és egyéb UPGRADE eszközök. Itt található a riasztás kezelőfelülete is. Egyes esetekben
áramszünetkor az eszköz veszélyt érzékel és biztonsági kódot kér, miközben az oldalsó LED-ek pirosan
világítanak. Ilyenkor a PIN kód: 0000, azaz négy db nulla.
Üzemmódok
Az Üzemmódok ikonon belül az előre programozott funkciók aktiválása és inaktiválása lehetséges. Ezek
gyorsgombjait a panel két oldalán zöld LED fénnyel is megtalálod, lásd. Gyorsgombok pont. Az okosotthon üzemmód mindig legyen bekapcsolt állapotban, ez a feltétele annak, hogy a funkciók megfelelően
működjenek.

Gyorsgombok
A panel két oldalán 3-3 darab zölden világító LED pontot találsz. Ezek aktiválását kétszeri gyors érintés
sel tudod elérni, az esetleges véletlen érintésekből bekövetkező üzemmódváltások elkerülése végett.
Bal felül - Távollét
Amikor elmész otthonról, ezt a gombot kétszer kattintva az okosotthon felkészül a távollétedre. Fűtési
időszakban lejjebb veszi a fűtést (20 fokra), lekapcsolja az összes égve maradt lámpát és okosredőny
nyel rendelkező lakásokban lehúzza a redőnyöket. Ha nyitva maradt valamelyik ablak vagy teraszajtó, a
központi panel hanggal figyelmeztet.
Amikor hazaérkezel, a bejárati ajtónál telepített mozgásérzékelő kapcsolja át a “Távollét” funkciót
“Hazaértem” funkcióra. Ilyenkor a termosztátok 22 fokra váltanak. Amennyiben nappal érkezel, a
redőnyök automatikusan felmennek, ha sötétedés után érsz haza, a redőnyök lent maradnak és a nap
paliban felkapcsolódik a világítás, ezzel segítve téged a tájékozódásban.

Jobb felül - Vakáció
Ugyan úgy viselkedik okosotthonod, mint Távollét funkcióban, azzal a kivétellel, hogy nem 20 fokra vál
tanak a termosztátok, hanem 15 fokra. Ha hosszabb időre maradsz távol, -akár napokra- érdemes ezt a
programot választanod. Hazaérkezésedkor 22 fokra áll vissza a fűtés. Érdemes már az úton a mobiltele
fonos applikáció segítségével előre feljebb venni a hőfokot, így már kellemes meleg fogad otthonodban.
(Továbbiakat lásd. az Applikáció pontnál.)
Jobb középen - Éjszaka
A nap végén nincs szükség rá, hogy körbemenj a szobákon és minden lámpát lekapcsolj, minden redőnyt
leengedj, minden termosztátot átállíts. Egyetlen dupla kattintással az okosotthon éjszakai üzem
módba vált: a fűtést 20 fokra állítja, a hálószobák kivételével lekapcsolja az égve maradt világítást és
okosredőnyök megléte esetén azokat is leengedi.
Bal középen - Nappal
Akár az ágyból is visszaállíthatod otthonod nappali üzemmódra, telefon segítségével, vagy a panelről a
gyorsgomb duplakattintásával. A fűtés 22 fokra fog visszaállni, és a redőnyök felmennek.
Az előre programozott értékeket természetesen személyre tudod szabni a webes felületen
(my.zipato.com). A termosztátok menüponton belül az egyes termózónák fogaskerekére kattintva a
Hét menüfül alján a csúszkák segítségével tudod beállítani az üzemmódokhoz rendelt hőmérsékletet.
Bal alul - Minden lámpa le
Ezzel a funkcióval minden lámpa lekapcsol.
Jobb alul - Quick support
Ha problémát észlelsz, keress minket bizalommal a +36 898 9046-os telefonszámon! Amennyiben a
probléma távolról is orvosolható szoftveresen, arra fogunk kérni, hogy nyomd meg ezt a gyorsgombot.
Így egy azonosító kód és engedélykérés után távolról el tudjuk érni a touch paneledet és orvosolni tudjuk
a hibát, gyorsan, időpontegyeztetés és kiszállás nélkül.

Applikáció
Okostelefonodra töltsd le a My Zipato alkalmazást. Így távolról is elérhetővé válik a lakás vezérlése.
A regisztrációkor megadott e-mail címed és jelszavad megadásával tudsz majd belépni.

Elemes eszközök
A termosztátok és érzékelők (nyitás-, mozgás-, füst-, vízbetörés-érzékelők) elemes eszközök. Ha hibás
működést tapasztalsz a rendszerben, érdemes először az elemek állapotát ellenőrizni.

Upgradek
Klímavezérlés
Egy okos infra szenzor telepítésével tesszük lehetővé bármely típusú , -tehát nem okos- klíma távoli
vezérlését. Akár a hazaúton bekapcsolhatod, hogy mire megérkezel, már hűvös nappali fogadjon.
A meglévő nyitásérzékelőid segítségével megvalósítható a takarékos hűtés: amint egy ablakot kinyitsz,
az adott szobában működő klíma lekapcsol, majd visszakapcsol, ha az ablakot becsuktad.
Redőnyvezérlés
Lehetséges a redőnyök mozgását tevékenységhez vagy napszakhoz kötni, úgy, mint távollét, mozizás
vagy naplemente, ráadásul az okosítás nem jár bontási munkával, amennyiben van fali kapcsoló
kiépítve.
Vízbetörésvédelem
Nagy bosszúságot tudsz megspórolni ezzel az okos kis eszközzel, ami a meglévő rendszerbe integrálva
azonnali értesítést küld okostelefonodra a padlóra érkező víz érzékelésekor, így nem áznak el a beren
dezési tárgyak vagy a laminált padló egy esetleges csőtörésnél, ill. vagy meghibásodott mosógép vagy,
mosogatógép miatt.
Tűzvédelem
Az okosotthon lehetőséget teremt arra, hogy ne csak a helyszínen történjen riasztás füst detek
tálásakor, amire talán fel sem figyel senki, mint az autóriasztók esetében. Az okos füstérzékelő riasztást
küld okostelefonodra , így azonnal cselekedhetsz.
Vagyonvédelem
A már telepítésre került nyitásérzékelők programozásával távolléted esetén azonnali értesítést kapsz
okostelefonodra, ha bármely nyílászárót kinyitották. A biztonságot a bejárati ajtóra szerelt plusz nyi
tásérzékelővel lehet növelni, kamerák telepítésével pedig azonnal be is tekinthetsz riasztás esetén
otthonodba.
Okos dugaljak
Távolról is meggyőződhetsz arról, hogy egy adott eszköz áram alatt van-e (pl. vasaló, hajsütővas, kávé
főző, stb.). Ráadásul ki is kapcsolhatod a bekapcsolva maradt tűzveszélyes eszközt, nem kell hazaro
hannod. Lehetséges a standby üzemmódú eszközök áramtalanítása az “elmentem”, illetve az “éjszaka”
üzemmódba integrálással, ezzel sok energiát spórolhatsz meg.
Smart lock
Nem kell kulcsot adni vagy kulcsot másoltatni pl. a bérlőnek, egy vagy a rövid időre érkező vendégnek
vagy , akár esetleg a takarítónőnek. Beállítás szerint értesítést küld minden nyitáskor, így megtudható,
ki mikor érkezett, illetve távozott. Bluetooth segítségével érzékeli, ha a bejárati ajtó közelébe érsz és
akár automatikusan is kinyitja Neked az ajtót anélkül, hogy a kulcsodat vagy a telefonodat a zsebedből
elővennéd.
Sensor plus
Az eszköz lehetővé tes zi a helyiségenkénti hőmérséklet- és páratartalom mérést az egész lakótérben,
illetve a szobák független vezérlését az egyedi igényeknek megfelelően.
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