
 

A SatAlarm AVA alkalmazás 

használata 

 

A SatAlarm alkalmazása célja, hogy lehetővé tegye az iQAlarm rendszerek 

központi egységeinek mobil telefonról történő távoli elérését és vezérlését. A 

riasztórendszer központi egységét előzőleg megfelelően fel kell 

programozni, hogy együttműködjön az alkalmazás hátterében futó 

szerverrel. 

 

A SatAlarm AVA alkalmazás ingyenesen letölthető Android készülékekre a 

Google Play-ről, iOS rendszerű készülékekre az App Store-ból. A telepítést 

követően az alábbi kezdő képernyő nyílik meg. Az alkalmazás használatát 

kezdje a Regisztrációval, amit csak egyszer kell végrehajtania. A mindennapi 

használat során a regisztrációkor megadott kóddal jelentkezhet be az 

alkalmazásba a Bejelentkezés nyomógombra kattintva. A kód később 

bármikor módosítható. 

 

 

Kezdő képernyő 

Bejelentkezés 
Regisztrált felhasználók részére teszi 

lehetővé a belépést az alkalmazásba 

Regisztráció 
Új felhasználóknak a SatAlarm alkalmazás 

első használatakor, vagy azoknak, akik nem 

adtak meg bejelentkezési adatokat a 

korábbi regisztráció során 
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Regisztráció 

Bejelentkezéshez az alábbi adatokat kell 

megadni: 

▪ szolgáltatói szerver címe 
(alapértelmezett: ava.iqalarm.hu) 

▪ riasztó panel gyári száma 
▪ riasztó felhasználói kódja 

Az e-mail cím megadása opcionális és ez 

lesz használva az applikációs szerveren új 

felhasználóként. Az objektumok és 

konfigurációk ezzel a felhasználóval lesznek 

szinkronizálva, lehetővé téve az adatok 

visszaállítását az alkalmazás újratelepítése, 

vagy telefoncsere estén. 

 

 

Bejelentkezés 

 
 
 

Ha a regisztráció során az e-mail címet és a 

belépési kódot is megadták, akkor ezekkel 

be lehet lépni a felhőbe. Ez esetben nem 

szükséges újra regisztrálni egyik riasztó 

panelt sem, minden adat szinkronizálásra 

kerül az applikációs szerverről. 

 

  

http://www.ldsz.hu/
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Objektumok listája és eseménytár 

Új riasztás jelzése 

Partíciók állapotának megtekintése 

Objektum neve és címe 

Objektum státusz gomb (eszköz vezérlés 
és riasztó panel állapota) 

Objektum eseményei gomb 

Riasztó panel és szerver kapcsolódásának 
állapota 

Minden objektum eseménye 

Objektumok listája 

Alkalmazás és szerver kapcsolódásának 
állapota 

 
 

 
 
 
 
 

Események szűrés 

 

Eseménytár ikonja és színes megjelenítése 

 

 

  

http://www.ldsz.hu/


 
SatAlarm AVA alkalmazás felhasználói leírás  SATALARM 

LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u. 7/b, Hungary     Tel.: +36-1-302-4077     www.ldsz.hu 

 

Objektum állapota - eszköz 
vezérlés és a riasztó panel állapota 

Objektum képe 
Objektum neve és címe 
Objektum partíciók állapota 

Partíció állapota, a be-kikapcsolásának 
átváltása (ikon színe jelzi a partíció aktuális 
állapotát) 

Piros szín - partíció élesítve 

Narancs szín - partíció részéles 

Zöld szín - partíció hatástalanított 

A zónák listája a jelenlegi partícióban, 
állapot, szabotázs, kiiktatás és riasztási 
esemény megjelenítésével 

Okos ház funkciók - kimenetek kapcsolása 

Objektum állapota gomb 

Objektum eseménytára gomb 

Színjelölések magyarázata: 

zóna nyitva 

zóna kiiktatva 

zóna zárva/nem használt 

riasztási memória - zóna riasztott a legutóbbi bekapcsolás 
során 

zóna aktív szabotázs jelzéssel 

  

http://www.ldsz.hu/
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Beállítások 

Állítsa be a riasztóközpont adatait, a 
partíciók és zónák neveit, frissítse az 
objektum fényképét. Regisztráljon másik 
riasztóközpontot/objektumot az 
alkalmazásban 

Riasztóközpont adatainak, partíciók és 
zónák nevének beállítása, objektum kép 
frissítése. Új riasztóközpont/objektum 
felvétele. 

Nyelv megváltoztatása 

Kilépés 

 

 

 

Objektum lista 

 

Regisztráljon másik riasztóközpontot az 
alkalmazásban 

Objektum lista, válassza ki a szerkesztendő 
adatot 

 

 

 

 

http://www.ldsz.hu/
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Objektum beállításai 

Objektum képe, érintse meg a képet a 
frissítéshez 

Objektum adatainak szerkesztése 

Ha a riasztóban megváltozott a kód, 
használja az "Új felhasználói kód" 
menüpontot az adat frissítésére az 
applikációban. 
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