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1. Bevezető
A Nective Applikáció használatához szükséges a Nective Smarthome rendszert kiegészíteni egy
Nective LAN kommunikációs modullal, amelyhez internet elérést kell biztosítani. A LAN modul a
hozzá kapcsolódó Nective eszközök adatait automatikusan összegyűjti és továbbítja a szerver felé,
amelyek megjelennek az applikációban. Az applikációt a felhasználó szerkesztheti, nincs szükség
hozzá programozóra vagy más szakemberre, amelyben lehetőség van a vezérelt eszközök
elnevezésére, amelyeket szobákba lehet rendezni, létrehozhatók kedvenc eszközök, szcenáriók és
helyiségek, lehetséges a felhasználó által összeállított sima vagy időzített szcenáriók készítése.
Minden beállítás a Nective szerveren is mentésre kerül, így egy másik felhasználó telefonján is
egyszerűen megjelennek ugyanezek az adatok.

Megjegyzés:
Az applikáció használata közben bizonyos menüpontok hosszabb kattintással érhetek el. Az ilyen
típusú menüpontok az adott menüpont ismertetése során részleteseb bemutatásra kerülnek.

2. Regisztráció és bejelentkezés

1. ábra
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2.1. Regisztráció
Az Nective Applikáció használatához regisztráció szükséges, amelyet az applikáció elindítása után
a kezdő képernyő Regisztrációs oldalán lehet elvégezni. A regisztráció során meg kell adni egy
felhasználónevet és egy jelszót.

2. ábra

2.2. Bejelentkezés
Regisztrált felhasználóként az applikáció elindítása után a kezdő képernyő Bejelentkezés oldalán
lehet a felhasználónév és a jelszó megadásával bejelentkezni az applikációba. A bejelentkezés a
felhasználónév és a jelszó megadása után valamely biometrikus azonosítás, mint a FaceID vagy az
ujjlenyomat olvasó, segítségével is lehetséges.

[Dátum]
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3. ábra

3. Épületek
A regisztrált felhasználók hozzárendelhetik saját épületeiket a felhasználói fiókjukhoz, majd további
alfelhasználókat is hozzáadhatnak az adott épülethez.
3.1. Épület hozzáadása
- A Nective LAN modult beállító üzemmódba kell állítani a Settings/Server mode
menüpont alatt. Csak akkor lehetséges egy új épület hozzáadása egy felhasználóhoz,
ha a LAN modul „Settings mode”-ban van.
- Új épület hozzáadása a Nective applikáció Beállítások menüpontjában az Épületek
menüpont alatt a +Épület hozzáadása gomb segítségével lehetséges.
- Meg kell adni az Épületazonosítót, amely a Nective Lan modul Info/Building ID
menüpontjából lehet kiolvasni. Az épületazonosító egy egyedi karakter sorozat,
amely alapján az adott ingatlanba szerelt Nective rendszer azonosítva lesz. Az
Épületazonosító beolvasható egy QR kód segítségivel, amely funkciót az
Épületazonosító sáv melletti gomb segítségével lehet elindítani.
- Meg kell adni az épület tetszőlegesen választható nevét és címét.
- A Mentés gombbal el kell menteni az új épületet.

Az épülettel a sikeres kapcsolódás esetén az applikáció bal felső sarkában található jelzés zöld színűre
változik (4.ábra). Amennyiben a kapcsolat megszakadt, akkor ez a jelzés szürke színűre változik. A
jelzésre kattintva a kapcsolat bontható, vagy egy újra csatlakozás kezdeményezhető.
[Dátum]
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4. ábra

4. Menüpontok
Az applikációban az alábbi 6 főmenüpont található

5. ábra

-

Kedvencek
Otthon
Helyiségek
Szcenáriók
Értesítések
Beállítások

4.1. Kedvencek

A Kedvencek közé bármely vezérlő eszközök, szcenárió vagy helyiségek hozzáadható, a felhasználó
elhatározása szerint. Érdemes a gyakran használt eszközöket elhelyezni itt. Ha nincsenek kedvenc
eszközök hozzárendelve az applikációhoz a Kedvenc szcenáriók, Kedvenc eszközök és a Kedvenc
helyiségek gombok segítségével hozzáadhatók új elemek a Kedvencek oldalhoz (6.ábra – piros nyíl).

[Dátum]
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6. ábra

Ha hozzá vannak rendelve már elemek, akkor a Kedvenc eszközök szerkeszthetők (6.ábra - 2.nyíl),
hozzáadhatók új elemek vagy törölhetők régiek.
Egy új eszköz hozzáadásához ki kell választani az adott eszközt és kijelölni, amelyet egy zöld pipa jelez
(7.ábra – piros nyíl). A kijelölt elemek megjelennek a Kedvencek között. Fontos, hogy a szerkesztés
után a felül elhelyezett Mentés gombbal el kell menteni az adott állapotot (7.ábra – zöld nyíl).

[Dátum]
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7. ábra

4.2. Otthon – vezérlések

A vezérlések menüpont alatt megtalálhatóak a vezérelhető eszközöl úgy, mint a világítások,
árnyékolók, hűtés, fűtés, ablakok, kapuk, dugaljak, medence, szenzorok vagy a média (8.ábra).
Bármely vezérlés típusra kattintva megjeleníthető az összes adott típusú vezérlés.

[Dátum]
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8. ábra

Egy vezérlés típus csoporton beül megjelenik a rendszerben található össze vezérelt eszköz, például
az összes világítás vagy árnyékoló. Az eszköz ikonjára röviden kattintva vezérelhető például egy
világítás, amelyről minden esetben valamilyen grafikus visszajelzést az applikáció. Az ikonra hosszan
kattintva a kiválasztott eszköz további almenüjébe lehet belépni. Az almenüben a vezérlés típusától
függően további opciók találhatóak, amelyek az alábbi fejezetekben részletesen bemutatásra
kerülnek. Minden almenü felső jobb sarkában található egy Fogaskerék ikonnal szimbolizált
beállítások menüpont (8.ábra), amelynek segítségével látható az adott eszköz azonosítója, valamint a
felhasználó szabadon elnevezheti a vezérelt eszközét (9.ábra) az „Eszköz neve” mezőben. A
„Helyiségek”-ben hozzáadható a vezérelt eszköz valamely, a felhasználó által létrehozott helységhez
(először lére kell hozni a helységeket, lást 4.3-as Helységek fejezet).

Fontos!
Minden esetben a Mentés gomb segítségével el kell menni az adott módosítást, hogy az az
applikációban és a szerveren is eltárolásra kerüljön.

[Dátum]
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10. ábra

4.2.1. Világítás
A Világítások menüpont alatt találhatóak meg a kapcsolt, dimmerelt és az RGB dimmerelt
világításvezérlések (9.ábra).
Egyedi vezérlés
Az adott világítás ikonjára kattintva ki- vagy be kapcsolható a vezérelt világítás (12.ábra - piros nyíl).
Csoportvezérlés
A felső sávban találhat Összes le és Összes fel gombok (12.ábra - zöld nyíl) segítségével csoportosan is
vezérelhetők az eszközök, azaz az összes világítás (minden típus) ki vagy bekapcsolható. A
csoportvezérlő ikonokra hosszan kattintva megjelennek a világítások szintjei, amennyiben a
rendszerben lettek szintek beállítva. Ezek segítségével a szintekre szeparált világítási csoportok
kapcsolhatók együtt.

[Dátum]
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11. ábra

A világítás ikonjára hosszan kattintva a világítási kör almenüjébe lehet belépni, ahonnan elérhető az
adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott világítás almenüjében is lehetőség
van az adott világítás ki- vagy bekapcsolására, de a dimmerelt és az RGB dimmerelt világítások esetén
további beállítási lehetőségek is elérhetővé vállnak. Dimmerelt világítás esetén az adott világítási kör
fényereje szabályozható a csúszka segítségével (12.ábra – piros nyíl). Az RGB világítás esetén a piros,
zöld és kék színek fényere külön-külön szabályzozhatóak a 3 színállító csúszka segítségével (13.ábra –
piros nyíl).

[Dátum]
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13. ábra

4.2.2. Redőny
A Redőny menüpont alatt találhatóak meg a árnyékoló vezérlések (14.ábra).
Egyedi vezérlés
Az adott Redőny ikonjára kattintva léptető vezérlés szerűen vezérelhető az adott redőny (14.ábra
piros nyíl). A redőny vezérlés az alábbi sorrendben történik: fel, stop, le, stop. A redőny működési
állapotát az adott redőny animált ikonja visszajelzi.
Csoportvezérlés
A felső sávban találhat Összes le, Összes fel és Összes állj gombok (14.ábra zöld nyíl) segítségével
csoportosan is vezérelhetők az eszközök, azaz az összes redőny fel vagy lehúzható, vagy megállítható.
A csoportvezérlő ikonokra hosszan kattintva megjelennek a redőnyök szintjei, amennyiben a
rendszerben lettek szintek beállítva. Ezek segítségével a szintekre szeparált redőnycsoportok
vezérelhetőek együtt.

[Dátum]
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A redőny ikonjára hosszan kattintva a redőny kör almenüjébe lehet belépni, ahonnan elérhető az
adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott redőny almenüjében lehetőség van
az adott redőny irány szerinti vezérlésére (15.ábra piros nyíl). Amennyiben az árnyékolóhoz szélmérő
szenzor is lett telepítve, akkor ebben az almenüben leolvasható a szélmérő szenzor által mért
szélsebesség (15.ábra zöld nyíl).
A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.

14. ábra

15. ábra

4.2.3. Ablak
Az Ablak menüpont alatt találhatóak meg a árnyékoló vezérlések (X.ábra).
Egyedi vezérlés
Az adott ablak ikonjára kattintva léptető vezérlés szerűen vezérelhető az adott ablak (Y.ábra piros
nyíl). Az ablak vezérlés az alábbi sorrendben történik: fel, stop, le, stop. Az ablak működési állapotát
az adott ablak animált ikonja visszajelzi.
[Dátum]
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Csoportvezérlés
A felső sávban találhat Összes le, Összes fel és Összes állj gombok (x.ábra zöld nyíl) segítségével
csoportosan is vezérelhetők az eszközök, azaz az összes ablak fel vagy lehúzható, vagy megállítható. A
csoportvezérlő ikonokra hosszan kattintva megjelennek az ablakok szintjei, amennyiben a
rendszerben lettek szintek beállítva. Ezek segítségével a szintekre szeparált ablak csoportok
vezérelhetőek együtt.
A ablak ikonjára hosszan kattintva a ablak kör almenüjébe lehet belépni, ahonnan elérhető az adott
eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott ablak almenüjében lehetőség van az adott
ablak irány szerinti vezérlésére. (x.ábra – piros nyíl).
A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.

4.2.4. Fűtés
A Fűtés menüpont alatt találhatóak meg különböző fűtés vezérlések, mint a helységenkénti
hűtés/fűtés- és az elektromos fűtésvezérlés. A fűtési köröknél megjelenik az adott helységben mért
hőmérséklet (14.ábra – piros nyíl) és a hőmérő ikon visszajelzi a fűtési kör státuszát (14.ábra – zöld
nyíl):
-

szürke: kikapcsolt, nem fűt vagy hűt
piros: fűt
kék: hűt

Az adott fűtési kör ikonjára hosszan kattintva a fűtési kör almenüjébe lehet belépni, ahonnan
elérhető az adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott fűtés almenüjében
lehetőség van a beállított hőmérséklet állítására a csúszka segítségével (15.ábra – zöld nyíl), valamint
a hűtés-fűtés üzemmód váltására (15.ábra – piros nyíl). A jelenlegi hőmérséklet jelzi az aktuálisan
mért hőmérsékletet az adott helységben.
Megjegyzés:
Elektromos fűtésnél nincs üzemmód váltási lehetőség, mert az csak fűtés üzemmódban képes
működni.
A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.

[Dátum]
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17. ábra

4.2.5. Kapu
A Kapu menüpont alatt találhatóak meg különböző kapu vezérlések, mint a egy-, vagy kétszárnyas,
vagy az impulzusos kapu vezérlés. A kapu ikonja jelzi a kapu állapotát, amennyiben a kapukhoz lett
végállásérzékelő beszerelve (14.ábra – piros nyíl).
Az adott kapu ikonjára kattintva léptető vezérlés szerűen vezérelhető az adott kapu (Y.ábra piros
nyíl). Az kapu vezérlés az alábbi sorrendben történik: fel, stop, le, stop. Az kapu működési állapotát az
adott kapu animált ikonja visszajelzi.

4.2.6. Feljáró fűtés
A Feljáró fűtés menüpont alatt található az utak, járdák és feljárók lefagyása elleni feljáró fűtés
vezérlés. A feljáró fűtés ikonja jelzi a fűtés állapotát és a külső mért hőmérsékletet (18.ábra – piros
nyíl). A Feljáró fűtés a megfelelő szenzorokkal kiegészítve automatikus működésű, de az ikonre
röviden kattintva manuálisan is működtethető.
Az adott Feljáró fűtés ikonjára hosszan kattintva a Feljáró fűtési kör almenüjébe lehet belépni,
ahonnan elérhető az adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott fűtés
almenüjében lehetőség van a manuális indításra a kapcsoló segítségével (19.ábra – piros nyíl),
emellett megjelenik a külső és az úttest mért hőmérséklete, a csapadékszenzor státusza és a
hátralévő fűtési idő (19.ábra – zöld nyíl).

[Dátum]
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A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.

18. ábra

19. ábra

4.2.7. Aljzat
Az Aljzat menüpont alatt találhatóak a kapcsolható dugaljak. Az adott Aljzat ikonja jelzi az aljzat kivagy bekapcsolt állapotát (20.ábra – piros nyíl), az ikonjára röviden kattintva az adott aljzat ki- vagy
bekapcsolható.
Az adott Aljzat ikonjára hosszan kattintva az aljzat almenüjébe lehet belépni, ahonnan elérhető az
adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott aljzat almenüjében is lehetőség van
az adott aljzat ki- vagy bekapcsolására (21.ábra – piros nyíl).
A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.

[Dátum]
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21. ábra
20. ábra

4.2.8. Szenzor
Az Szenzor menüpont alatt találhatóak a szenzorok. Az adott Szenzor ikonja jelzi a szenor állapotát
(22.ábra – piros nyíl). A szenzorok képesek saját megfogalmazású figyelmeztető üzeneteket küldeni a
felhasználó teleonjára.
Az adott Szenzor ikonjára röviden kattintva az szenzor almenüjébe lehet belépni, ahonnan elérhető
az adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü.
A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.
A Beállítások almenüben kell megadni a figyelmeztető üzenet szövegét. A rendszer csak abban az
esetben küld figyelmeztetést, amennyiben a figyelmeztető szöveg beállításra kerül.

[Dátum]
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23. ábra
22. ábra

A Beállítások almenüben kell megadni a figyelmeztető üzenet szövegét. A rendszer csak abban az
esetben küld figyelmeztetést, amennyiben a figyelmeztető szöveg beállításra kerül, amelyet a zöld
pipa jelez. A figyelmeztető szöveg megadásához engedélyezni kell az Értesítést (25.ábra – piros nyíl),
majd meg kell adni egy tetszőleges figyelmeztető szöveget (25.ábra – zöld nyíl). Riasztás esetén egy
alarm üzenet fog érkezni a telefonra a megadott szöveggel (24.ábra), amelyet megnyitva további
adatok érhetők el, illetve a riasztás megtekinthető az Értesítések menüpont alatt is (26.ábra).

24. ábra

[Dátum]
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26. ábra
25. ábra

4.2.9. Medence
Az Medence menüpont alatt találhatóak a medence gépészeti vezérlések. Az adott Medence ikonja
jelzi a medence aktuális hőmérsékletét (27.ábra – piros nyíl).
Az adott Medence ikonjára hosszan kattintva az aljzat almenüjébe lehet belépni, ahonnan elérhető az
adott eszköz elnevezéséhez szükséges Beállító almenü. Az adott medence almenüjében lehetőség
van medence hőmérsékletének állítására (28.ábra – piros nyíl) és a medencéhez tartozó
élményelemek működtetésére. A medence aktuális hőmérséklete és az üzemmódja az applikáció
alján található (28.ábra – kék nyíl).
A bal felső sarokban található szív ikon megnyomásával az eszköz bekerül a Kedvenc eszközök közé. A
fogaskerék ikonnal elérhető beállításokban lehet átnevezni az eszközt és egy adott helységhez is
hozzá lehet adni.

[Dátum]
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28. ábra
27. ábra

4.2.10. Media
Az Media menüpont alatt találhatóak a TV, rádió vagy zene lejátszás vezérlésére alkalmas média
vezérlés.

5. Helyiségek

A Helyiségek menüpont alatt az ingatlanban található vezérléseket lehet helyiségekbe rendezni. A
helyiségeket teljes mértékben a felhasználó szerkesztheti, amely során elnevezheti az adott
helyiséget, ikont választhat hozzá, hozzáadhat vagy törölhet vezérléseket.

[Dátum]
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5.1. Helyiségek főmenü
A Helyiségek menüpontban a +Helyiségek hozzáadása gomb segítségével adhatunk hozzá új
helyiséget az applikációhoz (29.ábra – zöld nyíl). A meglévő helyiségekbe pedig egy rövid kattintással
léphetünk be (29.ábra – zöld nyíl).

29. ábra

5.2. Új helyiség hozzáadása és szerkesztése
Az új helyiség létrehozása során el kell nevezni az adott helyiséget (30.ábra – piros nyíl),
választani kell a helység funkciójához legjobban illeszkedő ikont (30.ábra – zöld nyíl), majd a
+Eszközök hozzáadása gomb segítségével ki kell választani az adott helyiségben lévő eszközöket
a listából.
Egy helyiség a Szoba törése gomb segítségével törölhető.
Az Eszközök hozzáadás menüpont alatt megjelenik az össze vezérlés, amelyek közül a kijelölt
vezérlés bekerül az éppen szerkesztett helyiségbe, a kijelölést a zöld pipa jelzi (31.ábra – piros
nyíl). A kijelölt elemek ki is törölhetők a helyiségből. A kereső funkció segítségével a már
elnevezett vezérlések között akár névvel is megkereshető a kíván eszköz (31.ábra – zöld nyíl).

[Dátum]

20

Nective Applikáció

www.nective.hu

Minden esetben fontos, hogy a felül található Mentés gomb segítségével a beállítások eltárolásra
kerüljenek (31.ábra – kék nyíl). Minden, a felhasználó által szerkesztett helyiség adata a telefon
memóriájában és a szerveren is tárolásra kerülnek.

30. ábra

31. ábra

5.3. Helyiségek vezérlése
Egy adott helyiségbe egy rövid kattintással belépve megjelennek a felhasználó által szerkesztett
vezérlések, amelyek a 4-es fejezetben leírt módon vezérelhetők. Egy helyiségben megjelennek a
vezérlések típusától függően csoportvezérlések is, amelyek csak az adott helyiségben elhelyezett
vezérléseket működtetik csoportosan, például az összes világítás a szobában le vagy felkapcsolja
(32.ábra – zöld nyíl).

[Dátum]
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32. ábra

5.4. Helyiségek szerkesztése
A meglévő helyiségeket a helyiség ikonjára történő hosszú kattintással lehet szerkeszteni az 5.2-es
fejezet szerint.

6. Szcenáriók

A Szcenáriók, más néven jelenetek, olyan a felhasználó által szerkesztett vezérlések, amelyek
egyszerre több parancs végrehajtásával valamilyen kívánt állapotot állítanak be az épületben. A
szcenáriókat a felhasználó saját maga szerkesztheti, módosíthatja, vagy törölheti. Két típusa van: az
egyszerű és az időzített szcenárió.

[Dátum]
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Az egyszerű szcenáriók akkor hajtódnak végre, amikor a felhasználó elindítja őket. Ilyen például egy
„Hazajöttem” funkció, amelynél a jelenetben beállított eszközök vezérlése hajtódik végre.
Az időzített szcenáriókban a felhasználó által megadott heti program szerint egy adott időpontban
kerül végrehajtásra a vezérlés.
Összesen 50 darab szcenárió tárolható el egy rendszerben, egy szcenárióhoz pedig 128 darab eszköz
vezérlése rendelhető hozzá.
A szcenárió ikonjára röviden kattintva végrehajtódnak a szcenárióban beállított vezérlések, az
időzített szcenáriók esetén is. A hosszú kattintással a szcenárió szerkesztésébe lehet belépni (33.ábra
– piros nyíl).
6.1. Új szcenárió létrehozása
A +Szcenárió hozzáadása gomb segítségével hozható létre szcenárió az applikációban (33.ábra – zöld
nyíl). A szcenárió szerkesztése menüpontban tetszőlegesen elnevezhető a jelenet (34.ábra – zöld
nyíl), kiválasztható egy ikon (34.ábra – piros nyíl) és egy szín (34.ábra – kék nyíl).

33. ábra

34. ábra
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A +Eszközök hozzáadása gomb segítségével adható hozzá egy újabb vezérlés a szcenárióhoz. (35.ábra
– zöld nyíl), amely alatt kilistázva megjelennek a jelenetben vezérelt eszközök. Az eszközök működési
állapotát az eszközre kattintva lehet szerkeszteni (35.ábra – piros nyíl). Egy új eszköz hozzáadása
során az összes vezérelhető eszköz (36.ábra – zöld nyíl) és csoportvezérlés (36.ábra – piros nyíl)
kilistázásra kerül, amelyek közül a (zöld pipával) kijelöltek bekerülnek az adott szcenárióba. Az
elnevezett eszközök között a Keresés segítségével könnyebben kiválasztható a vezérelni kívánt eszköz
(36.ábra – kék nyíl).

Időzített szcenárió az időzítés beállításával lehetséges (35.ábra – kék nyíl).

35. ábra

36. ábra

A szcenáriókban vezérelt eszközök hozzáadása során kilistázott elemekre kattintva beállíthatók az
adott eszközök vezérelt állapotai, például, hogy egy világítás ki vagy bekapcsolódjon. A vezérlési
állapot a lista elemeire kattintva szerkeszthető (37.ábra – zöld nyíl), de bizonyos vezérlési típusoknál
lehetőség van gyors beállításra is a vezérelt elemet jobbra húzva. Ekkor ugyanezen az oldalon
beállítható a vezérlés. Például világítások vagy árnyékolók esetén (37. és 38.ábra – zöld nyíl).
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38. ábra

6.2. Időzített szcenárió
Időzített szcenárió az időzítés beállításával lehetséges (39.ábra – piros nyíl). Az időzítésben
megadható egy heti program, azaz, hogy hétfőtől vasárnapig mely napokon hajtódjon végre a
szcenárió. A heti programot a napok ikonjainak kijelölésével lehet beállítani (39.ábra – piros nyíl). Az
óra beállításával pedig meghatározható, hogy a heti program szerint milyen időpontban kerüljön
végrehajtásra a vezérlés (40.ábra – zöld nyíl). Az időzített szcenáriókat a ikonon megjelenő kis óra
szimbólum jelöli (40.ábra – kék nyíl).

[Dátum]
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40. ábra

6.3. Szcenáriók szerkesztése, törlése
A szcenáriók ikonjára hosszan kattintva a meglévő jelenet szerkeszthető a 6.1-es menüpontban
leírtak szerint. A szcenárió törölhető a Szcenárió törlése gomb segítségével (41.ábra – zöld nyíl). Egy
meglévő vezérlés kitörölhető a jelenetből a vezérelt elemek listájában az adott elemet jobbra húzva a
törlés (kuka ikon) gomb megnyomásra kerül (41.ábra – piros nyíl).
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41. ábra

Fontos, hogy minden módosítást követően a Mentés gomb segítségével el kell menteni a
változtatásokat, amelyek mentésre kerülnek a telefon memóriájában és a szerveren is.

7. Értesítések

Az Értesítések menüpont alatt találhatóak a szenzor üzemmódba állított modulok felől érkező
értesítések. Az értesítések push üzenet formájában érkeznek a felhasználó telefonjára, ha az adott
szenzor aktív állapotba kerül, így bármilyen eseményről értesülhet. A megkapott jelzések pedig az
Értesítések menüpont alatt megtalálhatóan. Az értesítés szövegét a felhasználó szerkesztheti
tetszőlegesen. Az applikáció visszamenőlegesen összesen 30 darab értesítést tárol. Az applikáció alsó
főmenü sávjában az Értesítések ikon mellett található szám jelzi a felhasználó számára, hogy hány új,
olvasatlan értesítése érkezet.

[Dátum]
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7.1. Értesítések beállítása
Ha egy szenzor állapotáról értesítést szeretne kapni a felhasználó, akkor az Otthon menüpontban, a
Szenzorok közül az adott szenzorban be kell állítani az értesítést és annak szövegét a 4.2.8-as
fejezetben leírt módon.

8. Beállítások

8.1. Épületek
Az Épületek menüpont alatt találhatóak azok az épületek, amelyekhez a felhasználó hozzá van
rendelve és jogosult a hozzáférésre. Egy felhasználónak több épülete lehet, de egyszerre egy épületet
kezel az applikáció. Az Épületek menüpontban ki kell választani egy rövid kattintással azt az ingatlant,
amelyet aktuálisan vezérelni szeretne, a kiválasztandó épület a zöld pipa jelzi (42.ábra – zöld nyíl).
A felhasználó lehet az épület adminisztrátora vagy alfelhasználja. Adminisztrátor mindig az a
felhasználó, aki először regisztrálja az épületet. Egy épületnek mindig csak egy adminisztrátora van,
de az adminisztrátori jog átruházható más felhasználóra (például egy ingatlan eladása esetén). Az
adminisztrátornak van jogosultsága további alfelhasználókat hozzárendelni vagy törölni az adott
épületben.

8.1.1. Épület hozzáadása
Egy Nective rendszer fizikai telepítését követően a rendszert hozzá kell rendelni egy felhasználóhoz,
hogy csak az ingatlan tulajdonosainak és lakóinak legyen joga vezérelni a rendszert az applikáción
keresztül. Ehhez az épületet egy rövid és egyszerű beállítási folyamattal össze kell kapcsolni a
felhasználó fiókjával. Ennek lépései a következők:
-

-

-

A Nective LAN modult beállító üzemmódba kell állítani a Settings/Server mode
menüpont alatt. Csak akkor lehetséges egy új épület hozzáadása egy felhasználóhoz,
ha a LAN modul „Settings mode”-ban van.
Új épület hozzáadása a Nective applikáció Beállítások menüpontjában az Épületek
menüpont alatt a +Épület hozzáadása gomb segítségével lehetséges (37.ábra – piros
nyíl).
Meg kell adni az Épületazonosítót, amely a Nective Lan modul Info/Building ID
menüpontjából lehet kiolvasni. Az épületazonosító egy egyedi karakter sorozat,
amely alapján az adott ingatlanba szerelt Nective rendszer azonosítva lesz. Az
Épületazonosító beolvasható egy QR kód segítségivel, amely funkciót az
Épületazonosító sáv melletti gomb segítségével lehet elindítani. (43.ábra – zöld nyíl)
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Meg kell adni az épület tetszőlegesen választható nevét és címét. (43.ábra – piros
nyíl)
A Mentés gombbal el kell menteni az új épületet (43.ábra – kék nyíl)

Az adminisztrátori jogosultságot a felhasználók között a sárga korona ikon jelzi (38.ábra – sárga nyíl).

42. ábra

43. ábra

8.1.2. Új alfelhasználó hozzáadása épülethez
Az épület adminisztrátor további felhasználókat adhat az épülethez, akiknek jogosultsága lesz vezérelni
az ingatlant, a Beállítások /Épületek menüpontban a +Felhasználó hozzáadása gomb segítségével
(44.ábra – piros nyíl). Az alfelhasználónak is rendelkeznie kell a Nective rendszerben egy regisztrált
felhasználói fiókkal, amelynek felhasználónevét kell megadnia az adminisztrátornak (44.ábra – zöld
nyíl), majd a Mentés gombbal el kell tárolni az új alfelhasználót (44.ábra – piros nyíl).
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45. ábra

8.2. Személyes adatok
A személyes adatok menüpont alatt módosíthatók a felhasználó személyes adatai, mint az email cím,
név, város, irányítószám, születési idő. A módosításokat minden esetben a Mentés gombbal kell
eltárolni (46.ábra – piros nyíl).
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46. ábra

8.3. Jelszó megváltoztatása
A felhasználó módosíthatja a jelszavát. A jelszó módosításához meg kell adni az új ér a régi jelszót is.
A módosításokat minden esetben a Küldés gombbal kell eltárolni (47.ábra – piros nyíl).
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47. ábra

8.4. Nyelv
Az applikáció nyelvét lehet kiválasztani az alábbiak közül:
-

magyar
angol
német

A kiválasztott nyelvet a zöld pipa jelzi (48.ábra – zöld nyíl). A módosításokat minden esetben a
Mentés gombbal kell eltárolni (48.ábra – piros nyíl).
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48. ábra

8.5. Visszajelzés, hibajelentés
A Visszajelzés, hibajelentés menüpontban a felhasznál elküldheti az észrevételeit, vagy ha valamilyen
hibát tapasztal a rendszer működésében.
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49. ábra

8.6. Sötét mód
Az applikáció egy alternatív, sötét kinézete tompább színekkel.
8.7. Kijelentkezés
A felhasználó kijelentkezhet a felhasználói fiókból.
9. Szupport
Észrevétel esetén a fejlesztő elérhetőségei:
www.nective.hu
info@nective.hu

Appstore letöltés:
https://apps.apple.com/hu/app/nective/id1495147132?l=hu
Google play letöltés:
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https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.nective.smarthome
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