Aplikácia RoomSet – návod na použitie

SK Ďakujeme, že ste si kúpili RoomSet.
Preštudujte prosím tohto sprievodcu ako použiť túto
aplikáciu.
Ak ešte nemáte aplikáciu v tablete choďte prosím na
Google Play Store a nainštalujte RoomSet aplikáciu.
Po otvorení aplikácie sa dostanete na prázdnu úvodnú
obrazovku.
Ak chcete spustiť nastavenie miestnosti, vyberte ikonu
umiestnenú v pravom dolnom rohu obrazovky.
Aplikácia RoomSet automaticky vyhľadá ovládače v miestnosti
(senzory osvetlenia) .
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Vyberte tlačidlo zobrazené na obrazovke a príslušný
senzor začne blikať.
Pri výbere správneho senzora stlačte tlačidlo „NEXT“
(ďalej).
Načítajte komponenty miestnosti a stlačte „NEXT“(ďalej)
Posuňte a vyberte najvhodnejšie rozloženie komponentov
a „FINISH“ (ukončiť).
Poznámka: Rozloženie je možné neskôr upraviť.
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Načítané zariadenie bude zobrazené na panely, na pravej
strane plánu miestnosti.
Výberom ikony z panelu začne príslušné zariadenie blikať.
Upozorňujeme , že proces blikania nie je možné použiť
pre mini vstupnú jednotku (444).
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Identifikujte jednotku a potom presuňte ikonu na miesto v
pláne miestnosti.
Pokračujte až do ukončenia nastavenia miestnosti.
Poznámka : ak označíte ikonu .... reštartujete celý proces
plánovania.
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Panelový ovládač je vopred výrobne predvolený na
ovládanie celej miestnosti, avšak môže byť priradený ku
konkrétnej skupine svietidiel. Ak to chcete urobiť, vyberte
ikonu ovládača ( zafarbí sa na zeleno ), nové okno sa
objaví na pravej strane obrazovky, vyberte šípku nadol z
„GROUPED WITH“ (zoskupenie).
Vyskakovacie okno zobrazí možnosti grupovania svietidiel
, vyberte jedno a ikona na panely zobrazí túto farbu.
Vyberte na uloženie.
Pokračujte prosím pre ďalšie RoomSet inštrukcie ako
dokončiť podrobnejšie nastavenie.
7
Ďalšie kapitoly tejto príručky vysvetľujú ako vykonať
nasledovné :
•

nastavenie zariadení
- svietidlo
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•
•
•

- senzor
- ovládací panel
duplicitné rozloženia
odstraňovanie rozložení
aktualizácia firmvéru
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Nastavenie zariadení
Výberom ikony v rozložení miestnosti na obrazovke ju
zmeníme na zelenú a informačný panel na pravej strane
aplikácie zobrazí nasledujúce informácie :
Svietidlo
i)
ii)

umožní užívateľovi dať svietidlu špecifickú
identifikáciu
nastaviť jas svietidla na minimum a maximum

Vyberte .... na uloženie.
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Senzor
i)Umožní užívateľovi pomenovať senzor.

ii)Pre mapovanie senzora do určitých skupín svietidiel
alebo celej miestnosti.
iii)Nastaviť dobu svietenia od posledného nasnímaného
pohybu.
iv)Táto bezpečnostná funkcia určuje, ako dlho budú
svietidlá na nízkej úrovni pre vypnutím(minimum 20s).
v)Ak sú svietidlá vypnuté ovládacím panelom senzor bude
neaktívny minimálne 1 minútu.
Vyberte .... na uloženie.
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Ovládací panel
Poznámka: zobrazený vypínač je vybraný zo sortimentu,
aj ďalšie Helvar vypínače je možné použiť.
i)Umožní užívateľovi pomenovať ovládač.
ii)Užívateľ môže priradiť ovládač ku určitej skupine
svietidiel
iii)Nastavte čas oneskorenia, pridať/ubrať pre svietidlá.
iv)Povoľte /zablokujte použitie IR.
Vyberte .... na uloženie.
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RoomSet je vopred nastavený na úroveň osvetlenia,
avšak toto je možné jednoducho upraviť. Užívateľ môže
uložiť svoje vlastné scény osvetlenia ako sú prezentácia,
zoskupenie určitých svietidiel alebo jednoducho pre
šetrenie energie.
Stmievanie pridať/ubrať zoskupených svietidiel.
Off vypínacie tlačidlo.
Vyberte očíslovaný vypínač zo zobrazeného panelu.
Užívateľ môže nastaviť svetelné skupiny a svietidlá
prispôsobiť svojim požiadavkám.
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Kopírovanie nastavenia
Na úvodnej stránke aplikácie vyberte menu z miestnosti ,
ktorú budete kopírovať.
Vyberte možnosť „Duplicate“(skopíruj), vojdite do novej
miestnosti a stlačte „FINISH“(ukonči).
Skopírovaná miestnosť bude zobrazená na úvodnej
stránke. Vyberte novú miestnosť a stlačte „Search for
Room Controller“ (hľadaj ovládač miestnosti) k spusteniu
RoomSet postupu.
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Vymazanie nastavenia

Z úvodnej stránky aplikácie vyberte menu miestnosti, ktorú
chcete vymazať.
Nová obrazovka sa objaví a vyberte „Delete Room“
(vymaž miestnosť).
Vyberte „DELETE“ (vymaž) z potvrdenia na obrazovke
a miestnosť bude natrvalo odstránená z aplikácie.
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Aktualizácia Firmvéru
Ak ... je na úvodnej stránke aplikácie ako je zobrazené
naľavo, môže byť vyžadovaná aktualizácia firmvéru.
Vyberte správnu miestnosť, objaví sa odkaz s otázkou, či
si želáte pokračovať v aktualizácii firmvéru, vyberte
„UPDATE“ (aktualizuj) a proces bude spustený
automaticky .

Poznámka : ak aplikácia nie je v dosahu správneho
senzora, objaví sa chybová hláška. Zopakujte opäť
prehľadanie v zariadení v dosahu.
Keď je aktualizácia firmvéru ukončená, objaví sa na
displeji odkaz ukončenia. Po návrate na úvodnú stránku
žltá ikona už bude neaktívna.

