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HouseMate Ios / androId 
omgevingsbedieningszender en telefoonaanpassing  

Met een iPhone of Android smartphone of tablet 
omgevingsbediening aansturen of telefoneren. 
Niet omdat het een leuke gadget is, maar omdat het 
juist een effectieve omgevingsbedieningszender 
en telefoonaanpassing is. 

Stelt u zich eens voor dat u alles kunt doen vanaf 
één apparaat: Zet uw kamerverlichting aan en doe de 
gordijnen dicht. Verander van kanaal op uw TV en zet 
de verwarming hoger. Beantwoord een telefoontje en 
verstuur wat berichten. Bel voor assistentie, en houd 
contact met vrienden en familie. 

HouseMate hardware in combinatie met een iPhone, 
iPad of Android apparaat zorgt ervoor dat u dit en nog 
veel meer kunt doen. Lees verder en ontdek waarom 
HouseMate, samen met een smartphone of tablet, de 
slimme manier is om uw wereld te beheersen.

Hoe werkt het?
HouseMate is een gecombineerde hardware / app-
oplossing die iemand met een zware lichamelijke 
beperking in staat stelt om hun tablet of smartphone 
volledig te bedienen en het te gebruiken om andere 
apparatuur in hun woon- of werkomgeving met behulp 
van Infra Rood, Easywave of Z-Wave domotica te 
bedienen.

Hardware
De hardware wordt bestuurd met behulp van 
de ingebouwde schakelaar of door een externe 
schakelaar of joystick. De HouseMate kan ook worden 
gekoppeld aan R-Net, DX en Curtis rolstoelbediening.
Het wordt gevoed met een oplaadbare Li-Ion batterij 
en bevat een krachtige omnidirectionele Infra Rood 
zender en een Bluetooth-radiomodule.

De HouseMate communiceert de schakelaarkeuzes 
via Bluetooth. Op een iOS apparaat activeren de 
schakelaarkeuzes de iOS Switch Control bedien-
functies. Op een Android apparaat implementeert 
de ClickToPhone app het scannen. Als de gebruiker 
de HouseMate App opent, wordt een raster van 
omgevings bedieningsopties gepresenteerd. Als 
de gebruiker een optie kiest, zal de HouseMate 
App de HouseMate hardware instrueren om de 
corresponderende Infra Rood code te verzenden.

De Bluetooth-verbinding tussen de smartphone en 
de HouseMate is betrouwbaar en snel. Wanneer de 
gebruiker op de schakelaar drukt, is het apparaat 
onmiddellijk klaar voor gebruik.
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HouseMate kan worden uitgerust met een 
radiofrequente zusteroproep zender (TX4 / TX75 of 
ander merk). Dit alarm kan op elk moment worden 
geactiveerd door het indrukken van de schakelaar 
gedurende een ingestelde periode.
Belangrijk is dat deze functie onafhankelijk is van de 
smartphone.

Een andere mogelijkheid is de bediening van 
Easywave of Z-wave huiscomfort of domotica 
systemen. HouseMate kan op aanvraag worden 
uitgerust met een Easywave-zender. Z-wave kan 
via een Z-wave gateway, zoals Vera 3 en Z-wave 
apparaten zoals stopcontacten, lichtschakelaars, 
thermostaten, etcetera of door directe koppeling. 

Apps
Click to Phone
De ClickToPhone app is speciaal 
ontworpen om schakelaar en joystick-
gebruikers controle over Android 
apparaten te geven.
De combinatie van intuïtief scannen en de rijke 
afbeeldingen interface van de app vereenvoudigt en 
integreert de functies van een smartphone samen 
met omgevingsbediening naadloos in één pakket.

Housemate Home Control
De HouseMate app is speciaal ontworpen 
voor schakelaartoegang en kan gratis via 
iTunes worden gedownload. Het werkt op 
een iOS-apparaat met 8.4 of hoger.
De HouseMate app communiceert met de HouseMate 
hardware via Bluetooth Smart. De app toont een raster 
met omgevingsbedieningfuncties aan de hand van 
pictogrammen en tekst. Wanneer de gebruiker een 
pictogram kiest, zorgt de app ervoor dat de hardware 
de gekozen functie uitvoert.

GebruIk de HouseMate...

..als een omgevingsbediening zender...
30 rasters, volledig aan te passen op formaat en 
inhoud. Uitgebreide set van ruim 1000 symbolen met 
de mogelijkheid om foto’s en andere afbeeldingen 
te importeren. In HouseMate kunnen 250 IR-codes 
worden opgenomen, of kies uit een database met de 
meest gebruikte codes.

..als een mobiele telefoon...
De telefoon activeren, oproepen beantwoorden 
en bellen, verzenden en ontvangen van SMS-
berichten. Contacten beheren en bewerken. Gemiste 
gesprekken bekijken en uw voice mail controleren.
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..als een persoonlijke agenda...
Gebruik een app naar keuze, zoals agenda, om 
u te herinneren aan komende evenementen. 
Herinneringen kunnen worden gepland op tijdstippen 
vóór een evenement om ervoor te zorgen dat u 
genoeg tijd heeft om te plannen en voor te bereiden.

..voor plezier en ontspanning...
Schakelaar toegankelijke MP3-speler? Schakelaar 
toegankelijke camera? Schakelaar toegankelijk 
internet? Ja, ja en ja! 
In feite kunt u iedere app bedienen die op uw apparaat 
geïnstalleerd is, met behulp van iOS of Android 
schakelaarbediening.

Eenvoudig in te stellen
De Android-app heet ClickToPhone. Na het 
installeren via Google Play, zal de ClickToPhone 
wizard u door de installatieprocedure leiden. U zal 
worden gevraagd om een   van de vier verschillende 
gebruikers niveaus, de inhoud van het startscherm, 
de scanmethode en andere veelgebruikte opties te 
kiezen. De laatste stap van de wizard leidt u door 
het paren van uw telefoon met uw hardware en het 
maken van de eerste verbinding.

Verdere scanopties, het bewerken van de 
omgevingsbediening grids, het opnemen van Infra 
Rood codes en andere aanpassingen kunnen later 
worden aangepast of ingesteld.

Elke instelling of project, met inbegrip van alle 
geleerde Infra Roodsignalen, kan worden opgeslagen 
op de SD-kaart en als back-up op een ander apparaat, 
computer of zelfs op afstand via internet worden 
opgeslagen.

ClickToPhone kan gratis worden gedownload van 
Google Play en geïnstalleerd op elk apparaat met 
Android 2.2 of hoger, waaronder TV dongles. Hierdoor 
is ook gebruik van grote HDMI schermen voor mensen 
met een visuele beperking mogelijk.

De iOS App heet HouseMate Home Control. 
Na het installeren via de App Store, selecteert u 
de optie Instellen van uw apparaten om u door de 
installatieprocedure te leiden. U zal worden gevraagd 
de HouseMate schakelaar te paren en iOS Switch 
Control mogelijk te maken. De laatste stap van de 
wizard zal de HouseMate app paren met uw hardware 
voor Infra Rood bediening.

Het bewerken van de omgevingsbediening grids, het 
inleren van Infra Rood codes en andere aanpassingen 
kunnen in elk stadium worden gemaakt door te kiezen 
voor technician mode.



000333 • 001 • 4/4

Elke instelling of project, met inbegrip van alle geleerde 
Infra Roodsignalen kunnen worden opgeslagen in 
het geheugen en vervolgens op een computer met 
Internet Explorer 3 of hoger worden bewaard.
HouseMate Home Control is gratis te downloaden uit 
de App Store en op iPads en iPhones met iOS 8.4 of 
hoger geïnstalleerd.

Wat zIjn de belanGrIjkste 
functIes?
Hardware toepassingen
•  Bediening van elk apparaat dat kan worden 

aangestuurd door middel van Infra Rood 
signalen, waaronder lichtschakelaars, 
stopcontacten, bedverstelling en deuropeners.

•  Krachtige hardware voor inleren / verzenden van 
Infra Rood. Enkele codes, toggle codes, macro’s 
en veiligheidcodes kunnen worden opgenomen.

•  Vooraf opgenomen database met veelgebruikte 
Infra Roodsignalen, waaronder GEWA, Possum, 
Siemens KNX, etc.

•  Bediening van Easywave apparaten met een 
ingebouwde 32 kanaals RF-zender.

•  Bediening van de Z-wave apparaten met een 
optionele 40 kanaals scene bediening.

•  Bediening van de Z-wave apparaten via Wifi met 
behulp van een Z-wave gateway.

•  Enkele schakelaar, dubbele schakelaar en 
joystick ingangen.

•  Interface kabels voor R-Net en DX-
rolstoelbediening.

•  DX en R-Net USB oplader voor stroomaansluiting 
van de rolstoel accu.

•  Oplaadbare Li-Ion batterij met een lange 
levensduur met een mini-USB-lader.

•  Hoorbare lege batterij waarschuwing, Bluetooth 
verbinding, Infra Rood zend- en laadstatus leds.

•  Bediening van externe apparaten met behulp van 
een relaisuitvoer.

Software toepassingen
•  Uitgebreide, op afbeeldingen gebaseerde, 

omgevingsbediening.
•  Grote database van iconen en de mogelijkheid 

om afbeeldingen uit de galerij te kiezen.

•  Telefoon functies: wekker, bellen / gebeld worden, 
verzenden / ontvangen sms-berichten.1

•  Bijkomende functies: muziekspeler, fotoalbum, 
camera, internet, herinneringen.1

•  Scanopties: Automatisch, kortklikken, twee 
schakelaars, scansnelheid instelbaar, 
acceptatietijd, auditief scannen, vele andere 
programmeerbare functies.2 

•  Spraakuitvoer voor tekst-naar-spraak, auditieve 
scanning en uitlezen van sms-berichten.
Spraakherkenning voor het omgevingsbediening.³

• Woordvoorspelling en woord anticipatie.³
•  HouseMate HID profiel zorgt voor volledige 

controle over alle apps van derden.
•  Apps kunnen gratis gedownload worden met 

automatische updates als nieuwe versies 
beschikbaar komen.

1  Op Android-apparaten zijn deze functies geïntegreerd 
in de ClickToPhone app. Op iOS-apparaten kunnen 
ze worden bereikt met behulp van systeem apps.

2  Op iOS-apparaten zijn scanopties beperkt tot 
degene die beschikbaar zijn met behulp van 
schakelaarbediening.

3  De specifieke functies van ClickToPhone Android-
app. Om van dergelijke functies op een iOS-apparaat 
gebruik te maken, kan de installatie van apps van 
derden nodig zijn.

Technische specificaties: 
Afmetingen:   95 x 80 x 30 mm
Batterij:   1800mAh, 3,7V Li-Ion oplaadbaar
Connectiviteit:  Bluetooth Smart (4.0), Infra Rood 

30Khz-60 Khz & 512Khz, Z-Wave, 
Easywave

Aansluitingen:   3,5 mm enkele / dubbele schakelaar 
i/p 3,5 mm relais o/p 6 pin Mini DIN 
Mini USB

Richtlijnen:   MDD 2007/47 / EG
  EMC 2004/108 / EG

Artikelnummer:
UNI-601-00 HouseMate Pro
UNI-601-00-ZW Meerprijs HousematePro Z-Wave 


