
X-Series Alarm Scan 
alkalmazás
Adatletöltő alkalmazás az X-sorozatú  
szén-monoxid vészjelzők,  
füst- és hőérzékelők számára 
Professzionális otthoni biztonság



A professzionális otthoni biztonság élménye
A Honeywell Home X-Series Alarm Scan alkalmazás segítségével az arra alkalmas 

X-sorozatú készülék felhasználója letöltheti az adatokat a vészjelzőről okoskészülékre, 

lehetővé téve a helyszíni esetkivizsgálást és a könnyű jelentéskészítést.

Mindössze egy koppintással elérhető minden, amit tudnia kell  
CO vészjelzőjéről, füst- és hőérzékelőjéről
A Honeywell Home X-Series Alarm Scan alkalmazás segítségével 
lehetősége van a naplózott riasztási vagy hibaesemények, valamint az 
összes engedélyezett X-sorozatú vészjelző általános eszközállapotának 
továbbítására az iOS vagy Android rendszerű okoseszközeire.

Az alkalmazást professzionális szállásadóknak, gáz- és fűtésszerelőknek, 
karbantartóknak és egyéb szolgáltatást végző személynek terveztük, akik a lakók 
biztonságáért, valamint az X-sorozatú vészjelzők kezdeti beszereléséért felelnek.  
Az alkalmazás segítségükre lehet az éves karbantartás vagy  
a kazánjavítás során, továbbá könnyen megerősíthetik vele az esetjelentéseket. 
A készülék beszerelői vagy a szállásadók igazolhatják a megfelelőséget, 
vagy értéknövelt szolgáltatást kínálhatnak, ami segíthet a róluk alkotott 
kép – mint profi és megbízható szolgáltató – kialakításában.

Ha Ön rendelkezik az otthonában kiolvasásra alkalmas, X-sorozatú eszközzel, 
és részletesebb információkat szeretne kapni vészjelzője állapotáról, akkor ez a 
tökéletes alkalmazás az Ön számára – segítségével megszabadulhat a biztonsági 
problémáktól, és megnyugodhat, hogy mindent az ellenőrzése alatt tart.

Hogyan működik?
Egyszerűen töltse le az alkalmazást Apple® vagy Android® okoseszközére, 
majd aktiválja az adatátvitelt bármilyen, Alarm Scan logóval ellátott 
X-sorozatú vészjelzőn az eszköz gombjának háromszori megnyomásával. 

Az eszközjelentés másodperceken belül elkészül. Úgy is dönthet, hogy több 
helyszíni eszközről küldi el az adatokat, ezután pedig egyesíti az eszközjelentéseket 
egy közös Szolgáltatási jelentésbe. A Szolgáltatási jelentés megosztható 
e-mailben, vagy elmenthető felhőalapú tárhelyen (pl. OneDrive®).

Csendes adatátvitel

További hardver használatát nem igénylő  
vezeték nélküli adatátvitel

CO- és tűzesetek kivizsgálásának elősegítése

A megfelelőség igazolásának egyszerű módja

Minden szabványos, Alarm Scan logóval 
ellátott, X-sorozatú vészjelzővel használható, 
beleértve az opcionális vezeték nélküli 
modulokat – nincs szükség prémium modellekre

A szolgáltatási előzmények lehetővé 
teszik az összes korábban elvégzett 
szolgáltatás megtekintését

További eszközinformáció kézzel 
történő megadása, ha szükséges

Több eszközről származó, egyesített 
jelentések helyszínen történő elkészítése

A vészjelző állapotára vonatkozó 
információk és ajánlások

Szolgáltatási jelentések keresése, törlése és 
megosztása e-maiblen, OneDrive ®-on stb.

Három választási lehetőség a szolgáltatás 
helyének megadására: automatikus kitöltés GPS 
használatával, kézzel történő bevitel vagy az 
előző szolgáltatás helyének megjegyzésével

Teljes körű szolgáltatási jelentés – 
időt takarít meg az átvizsgálások 
dokumentálása során

F U NKC I Ó K  É S  E LŐ N YÖ K

Olvassa be ezt a QR-kódot 
az alkalmazás használatát segítő 
videó megtekintéséhez.  
A videót a következő weboldalon 
is megtekintheti: 
http://www.honeywellcoriaszto.hu/



Példa a CO-riasztási eseményt részletező képernyőre:

X-Series Alarm Scan alkalmazás  Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

• Csendes adatátvitel
• Részletes információ ajánlott 

műveletekkel minden eszközjelentési 
eseményre vonatkozóan

• Szolgáltatási jelentés:
• GPS-alapú címadatok a 

Szolgáltatási jelentéshez
• E-mailben vagy egyéb 

alkalmazással (pl. OneDrive® 
felhőszolgáltatással) megosztható 
PDF-fájl

• Szabad szöveges keresés a 
korábban elkészített Szolgáltatási 
jelentések között, pl. cím alapján

• Az egyes Szolgáltatási 
jelentésekhez ajánlott műveletek

• Okosalkalmazás:
• Előzőleg beolvasott eszközök 

helyének és nevének automatikus 
elosztása

• GPS-alapú címadatok a 
Szolgáltatási jelentéshez

A VÉSZJELZŐ ESZKÖZRE ÉS 
VEZETÉK NÉLKÜLI MODULRA 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

• Modell neve és képe
• Hátralévő élettartam
• Szerelőlapról való eltávolítások
• Eszköztesztek
• Gyártás időpontja
• Sorozatszám

KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZINFORMÁCIÓK 
(KÉZI BEVITEL)

• Megfelelő helyre történő beszerelés: 
Igen / Nem

• Bútortól távoli elhelyezés:  
Igen / Nem

• Riasztás-ellenőrzés során lejátszott 
hang: Igen / Nem

• Az eszköz jó állapotban van:  
Igen / Nem

• Az eszközt ki kell cserélni:  
Igen / Nem

• További megjegyzések

HIBA- ÉS RIASZTÁSI ESMÉNYEK

• CO-csúcskoncentráció az utolsó 
CO-riasztás során

• Utolsó előfordulás és teljes 
mennyiség:
• CO-koncentráció szerint 

rendezett CO-riasztások: Magas 
(>300 ppm) / Közepes (>100 ppm) / 
Alacsony (<100 ppm)

• Előriasztások
• Tűzriasztások

• Háttér-CO: Azon órák száma az 
utolsó 12 hónapban, amikor a CO-
koncentráció >20 ppm fölött volt

• Akkumulátor állapota: OK / 
Kevesebb mint 1 év van hátra / Hiba

• Eszköz állapota: Ok / Hiba
• A hasznos élettartam vége:  

Ok / Hiba
• Távoli hiba: Ok / Hiba
• Füstérzékelő vészjelző porszintje: 

Ok / Közepes / Hiba

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

• Okoseszköz (telefon vagy tablet)
• iOS 8.1 vagy újabb 
• Android 4.4 vagy újabb
• Az optimális felhasználói élmény 

érdekében az alábbi eszközöket 
ajánljuk:
• iOS: iPhone 5 vagy újabb. iPad 4 

vagy újabb
• Android: Samsung S5 vagy újabb. 

Samsung Tab A.



Jelentések azonnali létrehozása és megosztása: PDF szolgáltatási jelentés

Szolgáltatás-összefoglaló Eszköz adatai

A jelentés áttekintést nyújt az egy adott címen beszerelt 

és felügyelt vészjelzőkről. Ez az áttekintés információkat 

tartalmaz mindegyik vészjelző modelljéről, azok helyszínen 

való elhelyezéséről és működési állapotáról, illetve azok a 

megjegyzések is láthatók, amelyeket esetleg kézzel adtak meg.

Mindegyik vészjelzőnél rendelkezésre áll az 

állapotával, riasztási előzményekkel, meghibásodási 

eseményekkel és ajánlott műveletekkel 

kapcsolatos információ. Ugyanezek az információk 

közvetlenül is elérhetők az Ön okoseszközén.

T Ö LT S E  L E  A Z  A L K A L M A Z Á S T

Olvassa be a QR-kódot az 

okoseszközével, és a rendszer 

átirányítja Önt a megfelelő 

alkalmazás-áruházba, ahol 

le tudja tölteni az X-Series 

Alarm Scan alkalmazást. 

Tudjon meg többet:
homecomfort.resideo.com

Resideo Kft.
8800 Nagykanizsa

Dózsa György út 147.

Értékesítési iroda: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Termékinformációk: 06 80 021 331

consumersupporthu@honeywellhome.com

homecomfort.resideo.com

Megjegyzés: 
Bár minden eszközzel a jelen kiadvány pontosságára törekedtünk, 
az esetleges hibákért vagy hiányosságokért felelősséget nem 
vállalunk. Bizonyos adatok és a vonatkozó jogszabályok bármikor 
megváltozhatnak, ezért kifejezetten javasoljuk, hogy szerezze be a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok és útmutatások legfrissebb 
változatát. Ez a kiadvány nem szolgálhat szerződés alapjául.
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A kiadványban szereplő információk 
változásának jogát előzetes bejelentés 
nélkül is fenntartjuk. 
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