
Na tabletu se fyzicky nacházejí tři tlačítka: vpravo zespodu - zapnou/vypnout
         vlevo zespodu - ovladání hlasitosti 

Tablet

Váš byt je vybaven inteligentním systémem Loxone, díky kterému budete mít přehled 
o svém bytě, ať už jste kdekoli.

V každé bytové jednotce je v obývací části umístěn tablet s aplikací Loxone. 

Hlasitost Zapnout/Vypnout

Tablet je nastaven a nakonfigurován tak, aby plně fungoval se systémem loxone.
Instalace dalších aplikací a změny konfigurace systému mohou mít za následek
nesprávnou funkci. Neinstalujte do tabletu jiný software a nedělejte změny v nastavení.



V aplikaci si snadno nastavíte požadovanou teplotu v jednotlivých místnostech 
a časy vytápění.

Po kliknutí zde si nastavíte Komfort a Eco teplotu

Proklikem najdete nastavení teploty na jednotlivé dny.
Kliknutím na den se zobrazí panel, kde si nastavíte 
začátek a konec vytápění. Na každý den si můžete
nastavit jinou teplotu i dobu topení. 
 
Kliknutím zde přepínate teploty na 
Fixní, Kom fort a Eco.

Po kliknutí na ikonu dané místnosti 
na úvodní ploše se zobrazí tento panel.
 

Úvodní plocha 

Na ploše OBLÍBENÉ jsou zobrazeny teploty jednotlivých místností, 
časovač na topný žebřík a stínění jednotlivých oken.

Proklikem se dostanete na jednotlivá nastavení, která jsou popsaná níže.    

Ovládání vytápění



Ovládání žaluzií

Pokud je Váš byt vybaven i žaluziemi, ovládání probíhá prostřednictvím aplikace 
nebo prostřednictvím dálkového ovladače. 

Po kliknutí na ikonu central stínění 
na úvodní ploše se zobrazí tento panel.
 

Po kliknutí na ikonu časovač koupelnového žebříku 
na úvodní ploše se zobrazí tento panel.
 

Touto sadou ikon můžete ovládat 
všechny žaluzie najednou

Kliknutím na jednotlivá okna či dveře 
se zobrazí panel s nastavením 
pro danou žaluzii

Ochrana proti větru

Na střeše objektu je nainstalována meteostanice. Pokud rychlost větru překročí 
rizikovou hranici, vaše žaluzie se vytáhnou do bezpečné pozice, aby nedošlo 
k jejich zničení. 

Ochrana proti přimrznutí

V případě, že hrozí přimrznutí stínící techniky v důsledku venkovních podmínek, 
se ovládání žaluzií zablokuje, aby nedošlo ke zničení pohonu.  

Při aktivaci automatického stínění byt bude preferovat maximální využití přírodního 
zdroje: v létě stínění brání přetopení, v zimě naopak může ušetřit za topení.

Topný žebřík v koupelně

Topný žebřík v koupelně je možné zapínat i v době, 
kdy není hlavní topení aktivní, 
například v létě na základě časovače, 
který si můžete nastavit dle individuálních potřeb.

Zde nastavíte vytápění žebříku v individuálních 
časech i dnech.

Kliknutím na den se zobrazí panel, kde si nastavíte 
od kdy do kdy má žebřík topit.



Po kliknutí na ikonu centrální funkce na ploše místnosti se zobrazí tento panel.
 

Zde můžete kontrolovat spotřebu elektřiny, vody, TUV a vytápení.

Rozkliknutím jednotlivých ikon spotřeb 
se zobrazí aktualní a celkový stav 
vašeho bytu.

Kliknutím na statistiky se zobrazí
spotřeba v jednotlivých dnech.

Spotřeba energií



Aplikace

Pro používání systému Loxone ve Vašem telefonu je nutné stáhnout aplikaci Loxone 
(AppStore, Google Play) 

Přihlášení

Po otevření aplikace zadáte 
Vaše přihlašovací údaje,
které naleznete v tabletu. 
(postup popsán níže)
  

Zvonek

Garážová vrata

Když někdo zazvoní na Váš byt, zobrazí se na tabletu prostředí interkomu. 
Následně můžete hovor příjmout, ignorovat, odpovědět přednastaveným textem
nebo rovnou otevřít dveře. Dveře lze otevřít i bez příjmutí hovoru.

Snadno otevřete vrata kdekoli a kdykoli v aplikaci ze svého mobilního telefonu nebo
NFC čipem, který přiložíte ke klávesnici u vrat.



Po kliknutí na „ičko“ v pravém horním rohu se zobrazí 
informace o miniserveru. Přihlašovací údaje a sériové číslo 
pro přihlášení do aplikace ve vašem telefonu

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

V seznamu vyberete UŽIVATEL „USER“ 
kde si můžete změnit heslo

Kliknutím na ikonu v levém horním rohu, se zobrazí širší seznam nastavení tabletu.

Informace o bytové jednotce


