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Vezérlés az Ajax okostelefonos alkalmazással 

 

Az Ajax behatolásjelző rendszer Android és iOS telefonokkal kezelhető. A felhasználó jogosultságától 

függően lehetőség van a rendszer eszközeinek megtekintésére, helyinformációk és események 

megtekintésére és a teljes rendszer kezelésére. A felhasználói kód tulajdonságai személyre szabhatók. 

 

 

A RENDSZER ESZKÖZEINEK ÁTTEKINTÉSE 
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VEZÉRLÉS (PARTÍCIÓK NÉLKÜL) 

 

 

A menüben (a felület alsó részén) a „Távoli“ ikont választva a távirányító képe jelenik meg. A kívánt 

parancsot megnyomva, a rendszer megváltoztatja az állapotát és üzenetet küld minden olyan 

felhasználónak, akinél ez engedélyezve van és ha be van állítva, akkor a távfelügyeletnek is.  
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VEZÉRLÉS (PARTÍCIÓKKAL) 

 

 

Ha a csoportos mód aktiválva van, a vezérlés felülete megváltozik. Minden olyan partíció megjelenik, 

amihez a felhasználónak jogosultsága van. Lehetőség van minden partíciót külön-külön vezérelni a 

partíció ikonjaival, vagy a teljes területet élesíteni vagy hatástalanítani a globális vezérlő ikonokkal 

(TELJES ÉLESÍTÉS / TELJES HATÁSTALANÍTÁS).  
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ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

 

A menü „Értesítések“ ikonját választva, minden bejövő esemény időrendben jelenik meg 

(amennyiben a felhasználó jogosult az események megtekintésére). 

 

 

 

* Ha a GEOFENCE rendszerfunkció engedélyezve van, akkor minden felhasználó értesítést kap egy  

jellel, amikor az alkalmazásban valaki megnyomja a pánik gombot. Magára az üzenetre rányomva 

annak a mobil eszköznek a GPS helyzete látható, amelyről a pánik gombot megnyomták (helyzet és a 

pánik gomb megnyomásának ideje). Ehhez a funkcióhoz a GPS-nek engedélyezve kell lennie a mobil 

eszközön és a GeoFence-t is be kell állítani az Ajax Hub-ban.  
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Vezérlés SpaceControl távirányítóvaL 

 

A rendszer vezérlése a hozzárendelt távirányítőval is lehetséges. Küldött, fogadott és végrehajtott 

utasítások esetén a LED visszajelzés zöld színű, míg ha a távirányító hatókörön kívül van, vagy az 

utasítás nem lett végrehajtva, a LED visszajelzés piros.

 

A pánik riasztás állítható hangosra, vagy némára, de le is tiltható a pánikjelzés egy adott 

távirányítóról.  
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Vezérlés billentyűzettel 

 

Az Ajax Keypad lehetővé teszi, hogy egy kód segítségével vezéreljük a rendszert. Ez a kód 4-6 

számjegyű lehet. A billentyűzeten beállítható tasztatúra kód és felhasználó kód. A billentyűzet 

beállításaitól függően a rendszer élesíthető (teljesen vagy részlegesen) az élesítés gomb 

megnyomásával, vagy kód + élesítés gomb kombinációval. A rendszer csak a kód + hatástalanítás 

gomb kombinációval hatástalanítható. A hagyományos kódok mellett beállítható pánik, vagy 

kényszerítő kód is. Ezt a kódot használva a rendszer hatástalanításra kerül, de az információ a 

kényszerítésről kiküldésre kerül a felhasználóknak és a távfelügyeletnek (amennyiben ez 

engedélyezve van). 

A hagyományos kód mellett minden regisztrált felhasználó (aki az alkalmazásban a rendszerhez van 

rendelve) személyes kódot használhat, ami a saját alkalmazásában beállítható. Személyes kód 

használata: [0] [1] [*] [kód] [parancs]. 

A billentyűzet beállítható csak hagyományos kód elfogadására, vagy kizárólag személyes kóddal való 

használatra, vagy mindkettő egyidejű használatára. 

A funkció gomb beállítható pánikriasztás indítására, vagy tűzriadó leállítására, vagy kikapcsolható. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 
A távirányítók és a billentyűzetek hozzárendelhetők csak egy partícióhoz, vagy az egész 
rendszerhez. Ha egy eszköz csak egy partícióhoz van hozzárendelve, akkor csak azt az egy partíciót 
vezérli. Amennyiben egy távirányító az egész rendszerhez lett hozzáadva, akkor azzal nem 
vezérelhetők külön-külön a partíciók, a teljes rendszert élesíti/hatástalanítja. Ezt a beállítást az 
eszközön csak ADMIN jogosultsággal lehet változtatni. 
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Elérhetőség 

 

Budapest 

Tomori köz 14. 

1138 Budapest 

Tel: +36 1 615 00 87 

e-mail: b2b.hu@alarmautomatika.com 
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