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Software může být aktualizován bez předchozího upozornění.
Překlad původního návodu k obsluze.
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Pokyny pro ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu
Stažení a instalace aplikace
Pomocí smartphonu načtěte následující QR kód (je natištěn také na obalu) a stáhněte si WiFi Smart.

Nainstalujte aplikaci podle jejích pokynů. Po úspěšné instalaci se na domovské stránce smartphonu objeví následují
ikona

.

Konfigurace
Před použitím aplikace pro ovládání klimatizace dokončete následující konfiguraci, abyste zprovoznili Wi-Fi ovládání a
spojení mezi klimatizačním zařízením a smartphonem.
1. Nastavení ovládání na malou vzdálenost pro klimatizační zařízení, které funguje jako Wi-Fi hotspot (veřejný
přístupový bod).
Krok 1: Wi-Fi systém klimatizačního zařízení je výrobcem nastaven do režimu AP (přístupový bod). Wi-Fi hotspot
klimatizačního zařízení můžete vyhledat pomocí smartphonu a připojit se k němu. Název bezdrátové sítě Wi-Fi
hotspotu tvoří posledních 8 číslic MAC adresy klimatizačního zařízení. Heslo (Password) je 12345678.

Krok 2: Vyvolejte aplikaci a na obrazovce se ukáže klimatizační zařízení, ke kterému jste právě připojeni. Klikněte na
toto klimatizační zařízení, abyste přešli do ovládacího rozhraní, které je znázorněno níže, a mohli používat ovládání na
malou vzdálenost. Specifické postupy pro ovládání viz „Popis funkcí“.

2. Nastavení ovládání na malou a velkou vzdálenost pro klimatizační zařízení, které je připojeno k Wi-Fi
routeru (směrovači).
v
Krok 1: V režimu ovládání na malou vzdálenost se vraťte do domovské stránky „Home Control“. Klepněte na
pravém horním rohu domovské stránky „Home control“. Zvolte „Add device“ (Přidat zařízení) a přejděte na stránku
„Add device“. Klepněte na „Manual configuration“ (Manuální konfigurace) a přejděte na stránku „Manual configuration“.
Krok 2: Zadejte správný název vaší sítě (SSID) a heslo (PWD), vyberte režim šifrování (Encrypt type) „wpa2", vyberte
server a pak klepněte na tlačítko „Add device“, aby se provedla konfigurace.
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Když se konfigurace podaří, aplikace oznámí uživateli, že se konfigurace úspěšně provedla, a vrátí se na domovskou
stránku.
Upozornění:
Pokud vaše Wi-Fi síť nemá nastavené heslo, vyberte režim šifrování „empty“ (žádný).

Popis funkcí
1. Registrace uživatele
Účel: Pro umožnění ovládání na velkou vzdálenost
Pokyny: Pro první přihlášení musíte provést registraci jména uživatele. Pokud jste již jméno uživatele zadali, přeskočte
krok „Registrace“ a v přihlašovací stránce „Login Page“ zadejte e-mailovou adresu a heslo, abyste se přihlásili. Pokud
heslo zapomenete, můžete je zrušit (Reset).
Kroky operace:
1) Přihlášení k účtu: Posuňte stránku „Home control“ (Ovládání domácnosti) a přejděte do stránky „Menu“ na levé
straně. Klepněte na „Login“ (Přihlášení), abyste se dostali na stránku „Register username“ (Registrace jména
uživatele). Nový uživatel musí nejprve zadat svoje uživatelské jméno (User name). Klepněte na „Register“
(Registrovat).

2) Zadejte svoji e-mailovou adresu a klepněte na „Get verification code“ (Získat ověřovací kód). Počkejte, dokud
nedostanete ověřovací kód. Zadejte kód a pak klepněte na „OK“, abyste se přihlásili. Zobrazí se jméno uživatele.
Na této ukázce je jako jméno uživatele „test“.

3) Pokud heslo zapomenete, můžete je znovu nastavit pomocí vaší e-mailové adresy. Klepněte na „Forgot password“
(Zapomenuté heslo) a přejděte na stránku „Forgot password“. Klepněte na „Verification code“ (Ověřovací kód),
abyste dostali e-mail s ověřovacím kódem. Zadejte nové heslo a klepněte na „OK“, abyste se přihlásili.
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2. Osobní nastavení
Účel: Zadání názvů (název zařízení, název předvolby atd.) a obrázků (obrázek zařízení) pro snadnou orientaci
uživatele.
1) Nastavení názvu zařízení
Po rychlé konfiguraci se vytvoří seznam ovladatelných chytrých zařízení. Výchozí název klimatizačního zařízení je
„AC“.

Krok 1: Přidržte prst na „babyroom“ (Dětský pokoj), abyste se dostali na stránku „Edit device“ (Editace zařízení).
Klepněte na „Image“ (Obrázek), abyste vybrali zdroj obrázku. Vyberte z možností „Default images“ (Výchozí
obrázky), „Take photo“ (Vyfotografovat) nebo „Choose from photos“ (Vybrat fotografii)" a uložte obrázek.

Krok 2: Krok 2: Klepněte na „Name“, abyste změnili název zařízení. Uložte název. Zobrazí se nový název zařízení.
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2) Nastavení názvu předvolby
Krok 1: Klepněte na
v pravém horním rohu domovské stránky „Home control“. Zvolte „Add preset“ (Přidat
předvolbu) a přejděte na stránku „Preset edit“ (Editace předvolby).

Krok 2: Nastavte čas. Klepněte na „Name“ (Název). Jak ukazuje obrázek, její název je „baby room“. Jako typ
časovače vyberte „On“ (Zapnout). Pak vyberte dny pro opakování operace. Uložte nastavení názvu předvolby.

3) Nastavení obrázku zařízení
Viz „2. Osobní nastavení“ – „1) Nastavení názvu zařízení“, Krok 1.

3. Ovládací funkce
1) Obecné ovládací funkce: Ovládání základních operací na chytrých zařízeních (zapnout/vypnout, teplota, rychlost
ventilátoru, režim atd.) a nastavení pokročilých funkcí (větrání, odvlhčování (X-Fan), zdraví, osvětlení, spánek, limit
úspory energie).
Krok 1 – Základní operace: Vyvolejte nejprve domovskou stánku „Home control (Ovládání domácnosti)“. Jako
příklad použijeme „babyroom“.

Klepněte na „babyroom“ (Dětský pokoj) a přejděte na stránku pro ovládání klimatizačního zařízení. Klepněte na
abyste zařízení zapnuli.

Klepněte na
Klepněte na

nebo

, abyste zvýšili nebo snížili teplotu. Klepněte na

, abyste přešli do stránky pro nastavení rychlosti ventilátoru.
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, abyste změnili režim provozu.

Klepněte na

a posunujte prst po kruhu, abyste nastavili rychlost ventilátoru.

, abyste přešli do pokročilých nastavení. Můžete zvolit
Krok 2 – Pokročilá nastavení: Klepněte na
nastavení „Air“ (Větrání), „Dry“ (Odvlhčování (X-Fan)), „Health“ (Zdraví), „Light“ (Osvětlení), „Sleep“ (Spánek) nebo
„Energy saving“ (Úspora energie).

Pokročilé ovládací funkce: Set scene (Nastavení scénáře), Preset (Předvolba), Link (Propojení), Infrared control
(Infračervené ovládání) (lze použít jen u smartphonu s infračerveným portem).
2) Set scene (Nastavení scénáře): Přednastavení provozu několika chytrých zařízení jedním klepnutím.
Na stránce „Home control“ (Ovládání domácnosti) klepněte na obrázek „Home control“, abyste přešli na stránku
„Edit scene“ (Editace scénáře).

Klepněte na „Add scene“ (Přidat scénář) a zadejte název scénáře, například „Back home“ (Návrat domů). Přidejte
prováděcí zařízení.
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, abyste přidali příkazy. Na stránce „Select execution device“ (Vybrat prováděcí zařízení) vyberte
Klepněte na
klimatizační zařízení s názvem „babyroom“ (Dětský pokoj). Pak vyberte „ON“ (Zapnout) nebo „OFF“ (Vypnout).

Pokračujte volbou dalšího výkonného zařízení podle výše uvedeného postupu. Klepněte na
interval.

, abyste nastavili

Klepněte na „Save“ (Uložit). Klepněte na obrázek scénáře zobrazeného v domovské stránce „Home control“, abyste
odeslali příkaz. Pak bude proveden scénář „Back home“ (Návrat domů). Můžete sledovat stav provádění scénáře.

3) Preset (Předvolba): Zahrnuje přednastavení provozu jednoho zařízení nebo skupiny zařízení.
• Přednastavení jednoho zařízení: Umožňuje přednastavit zapnutí/vypnutí určitého zařízení v určitém čase.
Na domovské stránce „Home control“ je jako příklad použit „babyroom“ (Dětský pokoj). Klepněte na

v dolní

části stránky „babyroom“. Pak přejděte do stránky „Preset edit“ (Editace předvolby).

Posunutím nahoru a dolů nastavte čas. Pokud potřebujete synchronizovat čas, klepněte na „synchronize“. Pokud se
nezobrazí níže uvedený rámeček „Hint“, pak tento postup přeskočte.
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Klepněte na „Name“, abyste upravili název předvolby.
Přednastavené zařízení (Preset device) není možné vybrat a bude standardně nastaveno na „babyroom“. Jako typ
časovače vyberte „On“ (Zapnout). Vyberte dny pro opakování operace a ukončete přednastavení.

• Přednastavení několika zařízení: Umožňuje přednastavit několik zařízení pro vykonávání příkazu v zadaném čase.
Postup pro nastavení času předvolby, názvu předvolby, typu časovače a dnů pro opakování viz pokyny pro
nastavení jednoho zařízení.
Klepněte na „Preset device“ (Přednastavené zařízení), abyste vybrali jedno nebo více zařízení. Pak se vraťte do
stránky „Home control“ (Nastavení domácnosti).

4) Link (Propojení) (Tato funkce je k dispozici jen u některých modelů)
Vyberte master (řídicí) zařízení. Když prostředí vyhovělo parametrům, jak byly nastaveny na master zařízení, slave
(podřízená) zařízení provedou příkazy, aby se realizovalo propojení zařízení.
Krok 1: Nastavte parametry master zařízení (vyberte master zařízení, nastavte parametry prostředí, nastavte stav
master zařízení).
v pravém horním rohu domovské stránky „Home control“. Zvolte „Link“ (Propojení) a přejděte na
Klepněte na
stránku „Add linkage“ (Přidat propojení). Klepněte na „Device parameter“ (Parametry zařízení), abyste přešli do
stránky „Select device“ (Vybrat zařízení). Jako příklad použijeme „baby room“ (Dětský pokoj). Klepněte na
„babyroom“.

Přejděte do stránky „Select environment parameters“ (Nastavit parametry prostředí).
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Klepněte na „Temperature“, abyste přešli na stránku „Select temperature parameter“ (Nastavit parametr teploty).
Posuňte prst nahoru nebo dolů, abyste nastavili teplotu. Klepněte na „Upper limit“ (Horní limit) nebo „Lower limit“
(Dolní limit).
Klepněte na „Mode“ (Režim) a „On/Off“ (Zapnout/Vypnout), abyste nastavili stav master zařízení. Pak klepněte na
„Save“ (Uložit).

Krok 2: Nastavte časový parametr pro propojení. Klepněte na „Time parameter“ (Parametr času), abyste přešli do
doprava, abyste zapnuli nastavení času.
stránky „Set time“ (Nastavit čas). Posuňte

Klepněte na „Execution time“ (Čas provedení). Pak klepněte na „Start“/„Stop“, abyste nastavili čas
spuštění/zastavení. Klepněte na „OK“ v pravém horním roku, abyste uložili nastavení.

Klepněte na dny pod „Repeat“ (Opakovat), abyste vybrali dny, kdy se má operace opakovat. Pak klepněte na
„Save“ (Uložit).
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Krok 3: Zvolte „Execute command“ (Provést příkaz).
Klepněte na „Execute command“ (Provést příkaz) a přejděte do stránky „Select device“ (Vybrat zařízení).

Klepněte na název zařízení, které chcete ovládat. Klepněte na „ON“ (Zapnout) nebo „OFF“ (Vypnout) a pak
klepněte na „Save“ abyste dokončili nastavení propojení.

Klepněte na „Save“ a pak opakujte výše uvedené kroky, abyste nastavili propojení několika scénářů.

5) Infrared control (Infračervené ovládání) (lze použít jen u smartphonu s infračerveným portem)
Funkce: Smartphone je možné použít jako dálkový ovladač.
Klepněte na

v pravém horním rohu domovské stránky „Home control“. Vyberte „Infrared“ (Infračervené ovládání)

a přejděte do stránky „Remote controller“ (Dálkový ovladač). Klepněte na
stránky pokročilých funkcí.
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a posuňte nahoru, abyste se dostali do

Klepněte na

, abyste zařízení zapnuli. Klepněte na

, abyste nastavili režim. Klepněte na

, abyste

nastavili rychlost ventilátoru a směr vyfukování vzduchu. Klepněte na „Health“ (Zdraví), „Energy saving“ (Úspora
energie), „Sleep“ (Spánek) atd., abyste nastavili příslušné pokročilé funkce.
Klepněte na „Sleep“, abyste přešli na stránku „Sleep“ (Spánek). Můžete vybrat „Traditional sleep“ (Normální spánek),
„Expert sleep“ nebo „DIY sleep“ (Vlastní nastavení spánku). Klepněte na „DIY sleep“ (Vlastní nastavení spánku) a pak
klepněte na šipku vpravo nebo vlevo, abyste vybrali časový úsek spánku. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů, abyste
nastavili teplotu v určitém časovém úseku spánku.

4. Funkce menu
Funkce menu: Share (Sdílení), Settings (Nastavení), Backup (Zálohování), Feedback (Zpětná vazba)
1) Share (Sdílení): Pro sdílení informací o rychlé konfiguraci a informací o jednotce. Zahrnuje export a import
lokálních dat.
• Import nastavení: Pro import lokálních dat stačí klepnout na „Local import“ (Import dat) a počkat na stažení dat.
• Export nastavení:
Krok 1: Export lokálních dat na jiný smartphone.
Přejděte do „Menu“ na levé straně a klepněte na „Share“, abyste se dostali do stránky „Share“ (Sdílet). Pak
klepněte na „Local export“ (Export dat).
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Krok 2: Další smartphone pro import.
Klepněte na název modelu a počkejte na stažení dat.

2) Backup (Zálohování): Pro zálohování informací o rychlé konfiguraci a informací o jednotce. Zahrnuje zálohování
do cloudu a seznam záloh v cloudu.
• Backup to cloud (Zálohování do cloudu)
Přejděte do „Menu“ na levé straně a klepněte na „Backup“ (Zálohování).

Klepněte na „Backup to cloud“ (Zálohovat do cloudu) a pak klepněte na „Yes“ (Ano). Počkejte na stažení dat.

• Seznam záloh v cloudu
Zvolte „Backup list on the cloud“ (Seznam záloh v cloudu). Objeví se uložené zálohy. Klepněte na „Record“ pro
stažení dat a obnovení dat pro lokální jednotku.
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3) Settings (Nastavení)
Uživatel může nastavit vibrace, varovné zprávy, gesto pro heslo (použitelné jen po registraci), atd.

4) Feedback (Zpětná vazba)
Uživatel může zaslat svoje návrhy a připomínky k aplikaci týmu, který se stará o údržbu a vývoj.
Klepněte na „Feedback“ (Zpětná vazba). Zadejte svoje návrhy a pak je odešlete.
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ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.

VÝROBCE
Výrobce: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK, www.sinclair-eu.com
Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE, SERVISNÍ PODPORA
Centrála NEPA spol. s r.o.
Purkyňova 45, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 590 140
Tel. servis: +420 541 590 150
Fax: +420 541 590 124
Fax. servis: +420 541 590 153
Bezplatná infolinka: +420 800 100 285
www.nepa.cz
Obchod: obchod@nepa.cz
Servis: servis@nepa.cz
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz

