b-logicx documentatie
Eigen bestanden op de Apple iOS toestellen zetten.
Dit document is bedoeld om uit te leggen hoe je onze bestanden op een IOS toestel
zet.
De b-logicx app voor iOS is gratis te downloaden van de Apple AppStore.
Om de gegevens uit je project in je toestel te krijgen heb je iTunes van Apple nodig.
Dit programma is ook beschikbaar voor Windows PC.
1. Installeer de app.
Nadat je de app hebt geïnstalleerd krijg je volgend icoon.
2. Open iTunes en maak verbinding met je iPhone (iPad)
3. Selecteer bovenaan het onderdeel ‘Apps’.
4. Scroll naar helemaal onderaan de pagina.
Daar vind je de apps waar je bestanden kan naar toe
schrijven. De b-logicx app kan je herkennen aan zijn icoon.
Selecteer deze.
5. Klik op voeg toe om je bestanden te selecteren.
Ga naar de map IOSExport, en selecteer alle bestanden die
daarin staan. Klik dan op open.
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Open de app op de iPhone en klik recht onderaan op de knop om naar
de instellingen te gaan.
Rechtsboven in het instellingen scherm klik je op de ‘+’ om een project
toe te voegen.
Per project krijg je 3 invulvelden. Daarboven staat de omschrijving van
je project.
Naam: korte omschrijving waarmee je je project kan kiezen in het
bedieningsscherm.
IP: ip adres van de netwerkmodule (NWM) waarmee je verbinding zal
maken.
Poort: poort van de netwerkmodule.
Bij een ingave bevestig je altijd eerst rechts onderaan op het klavier
met ‘Gereed’ alvorens naar het volgende vak over te gaan.
Je kan eventueel een klantnummer en een wachtwoord invullen. Deze
zijn optioneel.
Als alle gegevens ingevuld zijn, klik je linksboven op ‘Back’.
Je krijgt nu het hoofdscherm te zien. Bovenaan heb je de ‘Kamers’. Dat
zijn de onderverdelingen zoals je ze had voorzien.
Onderaan vind je de thermostaten, als deze in de installatie aanwezig
zijn.
Door op een van deze items te klikken, opent het bijhorende scherm.
Als je meerdere projecten hebt, dan kan je deze kiezen door de
sneltoetsen onderaan in het midden te gebruiken. Daar komen zoveel
knoppen als er projecten in het toestel zitten.
Links onderaan vind je de ‘Favorieten’ knop om rechtstreeks schermen
te openen. Zie volgende pagina voor de details.
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Als je een detailscherm opent, zie je de naam van het scherm steeds
bovenaan.
Er worden zoveel lijnen getoond als je knoppen hebt voorzien in een
scherm.
Als er meer knoppen zijn dan dat er op het scherm kunnen, kan je
naar boven en onder scrollen.
Elke regel werkt zoals een knop zoals we ze kennen, met de
bijhorende functies bij het indrukken of loslaten, zodat we kunnen
dimmen, sferen opnemen,…
Als je een knop hebt ingedrukt, wordt deze donkerder van kleur.
Aan de rechterkant wordt het symbool weergegeven dat je hebt
gekozen.
In bijhorend voorbeeld zijn de gele lampen ‘aan’ en de grijze zijn ‘uit’.
Door rechtsboven op de knop ‘+’ te drukken, kan je van dit scherm een
‘Favoriet’ maken.
Alle favoriete schermen zijn rechtstreeks te bereiken via de knop
linksonder in het scherm.
Je kan dit scherm verlaten door de pijltoets links boven in te drukken.
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Via het hoofdscherm kan je alle thermostaten van de installatie
bedienen.
Op het moment dat je een thermostaat opent, zullen zijn gegevens
opgevraagd worden.
Deze worden dan bovenaan in het scherm weergegeven.
Je ziet de:
- gemeten temperatuur
- ingestelde temperatuur
- ingestelde comfort.
Daaronder wordt de scrolbalk getoond waarmee je de instellingen kan
aanpassen.
Selecteer de gewenste comfort of als je een manuele waarde wil
ingeven, selecteer dan eerst ‘Manueel’ in de linker scrolbalk, en
selecteer dan een waarde in de rechtse scrolbalk.
Druk rechtsboven op ‘Bewaar’ om de wijzigingen te bevestigen.
Opmerkingen:
De app gebruikt de netwerkverbinding zolang hij geopend is. Op het moment dat je hem sluit, wordt de verbinding
verbroken.
Gegevens aanpassen kan enkel via onze software. Je moet de gegevens dan opnieuw op het toestel zetten.
Ga daarvoor als volgt te werk:
1. Verwijder het bestaande project van het toestel. Ga daarvoor naar de instellingen (‘i’- knop rechts onder in het
hoofdscherm). Sleep over de lijn van de naam tot de ‘Delete’-knop tevoorschijn komt. Klik op de deleteknop om het
project te verwijderen.
2. Via het instellingen scherm op het toestel maak je opnieuw het project aan zoals beschreven vanaf het begin van dit
document.
Als je meerdere projecten op hetzelfde toestel wil plaatsen, ga je steeds op dezelfde manier te werk. Dit wil zeggen:
eerst de bestanden via iTunes op de app plaatsen, dan een nieuw project op het toestel aanmaken.
Oct-2013 –UG_Transfer iOS

Pagina 4 van 4

