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1  EN

Struktura  systému

Lokální  připojení  a  vzdálené  připojení

Wi-Fi

zpoždění  0  ms

Externí  síť
4G  –  ADSL

Směrovač

Připojení  k  ovladači

Lokální  síť

Mohl  Server

router;

Místní  připojení  

Spojení  mezi  4HEATModule  a  APP  probíhá  prostřednictvím  domácí  sítě  Wi-Fi,  pouze  pokud  jsou  obě  připojeny  ke  stejné  síti  Wi-Fi.

uživatelské  rozhraní  s  topným  systémem.

1.  4HEATModule:  hardwarové  zařízení,  které  propojuje  elektronickou  řídicí  desku  TiEmme  a  místní  Wi-Fi

3.  4HEAT:  aplikace  pro  chytré  telefony,  dostupná  zdarma  v  Google  Play  Store  a  App  Store,  která  umožňuje

Struktura  se  skládá  ze  tří  makrosystémů:

O  vzdáleném  připojení  hovoříme,  když  je  uživatel  v  době  používání  aplikace  mimo  domov.  V  tomto  případě  aplikace  využívá  datové  pokrytí  

vašeho  smartphonu  a  cloudový  server  umožňuje  triangulaci  signálu  za  účelem  správy  modulu  na  dálku.  Doba  vzdáleného  připojení  se  může  lišit  v  

závislosti  na  provozu  datové  sítě,  podmínkách  připojení  k  síti  a  provozu  na  serveru.  V  nejhorším  případě  mohou  mít  spoje  zpoždění  až  5  minut.

sdělení;

Vzdálené  připojení

2.  CLOUD  SERVER:  infrastruktura  webového  serveru,  která  umožňuje  ukládání  dat  a  funguje  jako  hvězdné  centrum  pro  vzdálený  přístup
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2  EN

zpoždění  0  ms

zpoždění  0  mszpoždění  1  min

zpoždění  2  min

Zdroj  napájení

3,5  mm  samořezné  šrouby

4  TEPLOKomunikační  porty  RS232

4  TEPLO

4HEAT,  4HEATLite,  WiKEY,  PinKEY

Zapínání

-20°  ÷  60°

Komunikační  porty  RS485

Teplotní  rozsah

ABS  pouzdroKryt

5V

Mechanické  specifikace
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WiKEY

PinKEY  zapuštěný

4HEAT  Lite

PinKEY  v  krabici

TiEmme  elettronica  zaručuje  provoz  zařízení  pouze  s  dodanými  kabely.
RS232  je

3  EN

Lze  připojit  pouze  jedno  zařízení  a  to  zařízení  
4HEAT.
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(d)Tlačítko  resetování  hardwaru

(c)  Tlačítko  resetování  hardwaru

(a)  Wi-Fi  komunikace

(a)  Napájení/
Chyba  (b)  Komunikace  
Com  (c)  Komunikace  Wi-Fi

4HEATModul

(a)  Wi-Fi  komunikace

(b)  Tlačítko  pro  zapnutí
(c)  Tlačítko  změny  funkce

(e)  Tlačítko  Konfigurace

(b)  Tlačítko  Konfigurace

4  CS

Umístění  tlačítek  a  LED  diod

4HEAT  Lite

WiKEY

4  TEPLO
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PinKEY  v  krabici

2.  Připojte  4HEATModule  k  desce  TiEmme  elettronica  pomocí  kabelu  dodaného  v  sadě:

Instalace  Pro  testování  

zařízení  je  nutné  provést  následující  postupy:  1.  Připojte  4HEATModule  
ke  zdroji  napájení:

PinKEY  zapuštěný

3.  Wi-Fi  komunikace:  s  nepřerušovanou  modrou  LED  je  komunikace  s  APP  úspěšná  a  zařízení  komunikuje  správně,  zatímco  u  
WiKEY  bude  kontrolka  Wi-Fi  svítit;

•  4HEAT:  nepřerušovaná  červená  kontrolka  (a)  a  
nepřerušovaná  zelená  kontrolka  (b);  •  4HEAT  Lite:  LED  (a)  musí  svítit  červeně,  pokud  na  konci  konfigurační  procedury  začne  

LED  (a)  svítit  zeleně,  zařízení  nekomunikuje  správně  s  ovladačem,  ujistěte  se,  že  je  zařízení  správně  připojeno  a  topný  
systém  je  připojen  k  elektrické  síti;  •  WiKEY:  již  připojen  k  topnému  systému;  •  PinKEY:  Svítí  červená  LED  WI-FI  (a),  pokud  

na  konci  konfigurační  procedury  LED  Wi-Fi  (a)  začne  svítit  zeleně,  zařízení  nekomunikuje  správně  s  ovladačem,  ujistěte  se,  
že  je  zařízení  připojeno  správně  a  topný  systém  je  připojen  k  síti;

•  4HEAT:  Červená  (a)  nepřerušovaná  kontrolka  a  zelená  (b)  blikající  
kontrolka;  •  4HEAT  Lite:  (a)  nepřerušovaná  červená  LED;  •  WiKEY:  
ujistěte  se,  že  je  topný  systém  připojen  k  elektrické  síti;  •  PinKEY:  Červená  nepřerušovaná  
LED  WI-FI  (a);

(a)  Wi-Fi  komunikace (b)  Tlačítko  Konfigurace

5  CS

(a)  Komunikace  Wi-Fi  (b)  Tlačítko  Konfigurace
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Nová  konfigurace  4HEATModule

4.  Hardwarové  resetovací  tlačítko:  stiskněte  v  případě  trvalé  poruchy  produktu.  WiKEY  nemá  žádné  resetovací  tlačítko

Doporučuje  se  okamžitě  připojit  svůj  smartphone  k  síti  Wi-Fi  a  odpojit  mobilní  telefon  od  datového  připojení.

2.  Vyberte  si  mezi  "FIND  DEVICE",  "ADD  WIKEY",  "ADD  PINKEY"  a  "ADD  4HEAT".  •  4HEAT  nebo  4HEAT  Lite:  
vyberte  „ADD  4HEAT“  a  postupujte  podle  návodu;  •  WiKEY:  vyberte  „ADD  WIKEY“  a  postupujte  podle  
návodu;  •  PINKEY:  vyberte  „ADD  PINKEY“  a  postupujte  podle  návodu;

Při  spuštění  aplikace  budete  vyzváni  k  výběru  jazyka.  Postup  pro  konfiguraci  zařízení  4HEATModule  je  vysvětlen  níže:  1.  Vytvořte  si  účet  s  platnou  e-
mailovou  adresou  a  heslem  dle  vašeho  výběru  vyplněním  všech  polí;

přístroj.

a
Informace  o  ovládání  PinKEY  a  WiKEY  najdete  v  jejich  specifických  příručkách.

po  dobu  4  sekund.

blikající  světlo.

6  CS

Během  konfigurace  a  provozu, LED  diody  mohou

Pokud  je  zařízení  během  normálního  provozu  offline,  stiskněte  tlačítko b)  
změnit  z  pevného  na
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4.  Napište  název  zařízení  a  zadejte  PIN  dle  vlastního  výběru.  Každé  zařízení  4HEATModule  má  své  vlastní  jméno  a  
heslo.

3.  4HEATModule  vytvoří  dočasné  Wi-Fi,  ke  kterému  se  musíte  připojit

a  kontrolka  Wi-Fi  (a)  začne  blikat;  •  PinKEY:  
stiskněte  tlačítko  (b),  LED  dioda  Wi-Fi  (a)  začne  blikat.

ke  kterému  by  se  mělo  zařízení  4HEATModule  připojit;

->

5.  Jakmile  jsou  aplikace  a  modul  4HEATModule  připojeny,  budete  v  této  fázi  požádáni,  abyste  vybrali  domácí  Wi-Fi

Chytrý  telefon.  Chcete-li  připojit  svůj  smartphone  k  Wi-Fi,  musíte  na  svém  smartphonu  přejít  na  adresu,  kde  se  
zobrazí  seznam  Wi-Fi  a  musíte  vybrat  „4HEAT  WI-FI“.  Pokud  váš  smartphone  požaduje  zůstat  pod  touto  sítí  Wi-
Fi,  musíte  to  přijmout,  jinak  nebude  možné  konfiguraci  provést.  Tímto  způsobem  bude  4HEATModule  připojen  
k  aplikaci  a  přidruženému  účtu.  Jak  aktivovat  "4HEAT  WI-FI"  s  různými  moduly:  •  4HEAT:  Stiskněte  tlačítko  (e),  
modrá  (c)  a  červená  (d)  LED  začnou  střídavě  blikat;  •  4HEAT  Lite:  stiskněte  tlačítko  (b)  a  modrá  (a)  LED  dioda  

začne  blikat;  •  WiKEY:  stiskněte  tlačítko  (c)  na  3  sekundy,  dokud  nezačnou  blikat  tři  kontrolky,  poté  stiskněte  
tlačítko  (b)

NastaveníWi-Fi

7  CS
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•  Stiskněte  pravé  dolní  tlačítko  pro  zařízení  s  virtuálními  

klávesami  nebo  levé  dolní  tlačítko  pro  zařízení  s  pevnými  
klávesami

Po  dokončení  instalace  zařízení  4HEATModule  se  doporučuje  zavřít  aplikaci  a  restartovat  ji.

•  Přejetím  doleva  po  náhledu  aplikace  4HEAT  zavřete

Na  zařízeních  Android

zapněte  v  kroku  nastavení.

Na  zařízeních  Apple  •  

Dvojitým  klepnutím  na  tlačítko  Domů  aplikace  4HEAT  ji  
zavřete.

6.  Ujistěte  se,  že  se  smartphone  znovu  připojí  k  domácímu  Wi-Fi  zařízení  a  že  LED  diody  jsou  pevné  a  fungují

to.

Zavřete  aplikaci  mezi  otevřenými  okny  na  pozadí.

bliká)  a  poté  na  10  sekund  stiskněteLED  diody  nejsou

Postup  ze  smartphonu  na  smartphone.  se  může  lišit

4HEATModul  stisknutím  a  podržením  10  sekund  po  dobu  tří  
sekund  funkčního  tlačítka  (c)  (pouze  pokud  jsou  všechny  tři  zelené

(b)  tlačítko.  
zařízení,  kterým  jste

překonfigurovat

Obrázky  a  popisy  se  mohou  lišit konfigurování.

Pokud  se  jedná  o  zařízení  WiKEY,  je  nutné  stisknout

8  CS

na

Pokud  byl  postup  konfigurace  neúspěšný,  můžete  stisknout  
tlačítko.
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Připojeno  vzdáleněPřipojeno  ke  stejné  síti  WI-FI

9  CS

DOMOVSKÁ  STRÁNKA

Připojení  k  modulu  4HEATModule  je  již  nakonfigurováno

Přidružená  zařízení  4HEATModule  se  objeví  na  domovské  obrazovce  se  svým  identifikačním  názvem.

Provozní  stav  ON

Nepřipojené  nebo  nedostupné  zařízení

Po  přidání  nebo  nalezení  zařízení  se  na  domovské  stránce  zobrazí  seznam  připojených  zařízení  a  hlavní  teplota  a  stav  každého  z  nich.

Provozní  stav  BLOK

Tato  nabídka  umožňuje  konfigurovat  další  zařízení  4HEATModule.  Viz  "Nová  konfigurace  4HEATModule".

"Nastavení"

Je  hlášeno:  
Provozní  stav  VYP

Je  vyžadována  aktualizace

Přístup  k  nastavení  
přidruženého  zařízení.

V  sekci  „NAJÍT  ZAŘÍZENÍ“  se  můžete  připojit  k  4HEATModule  zadáním  PIN  kódu,  pouze  pokud  je  4HEATModule  připojen  
ke  stejné  Wi-Fi  jako  smartphone.
Můžete  se  také  připojit  vzdáleně  (pomocí  datového  připojení  vašeho  smartphonu)  zadáním  přihlašovacích  údajů  již  nakonfigurovaného  
zařízení  4HEATModule.
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10  CS

jak  používat  APP.  Stiskněte  ikonu  uložení  pro  uložení  návodu  do  vnitřní  paměti  vašeho  smartphonu;  •  
Centrum  nápovědy:  Odkaz  na  webovou  stránku  pro  pomoc.

V  nabídce  my4HEAT  jsou  uvedeny  přihlašovací  údaje  zařízení  přidružených  k  vaší  aplikaci.

Přístup  do  nabídky  nastavení  týkající  se  vybraného  modulu  4HEATModule.  •  
Název  zařízení:  můžete  změnit  název  zařízení;

•  Download  Instruction:  umožňuje  vám  stáhnout  uživatelskou  příručku  s  vysvětlením

•  Správa  účtů:  nabídka,  která  vám  umožní  vytvořit  nový  účet  nebo  se  přihlásit/odhlásit.  
Pokud  nemáte  účet,  nemůžete  se  z  tohoto  menu  odhlásit,  musíte  mít  účet;  •  Obnovit  
aplikaci:  umožňuje  resetovat  aplikaci  na  výchozí  podmínky;  •  Znovu  povolit  výukový  

program:  umožňuje  znovu  aktivovat  výukový  program  aplikace;  •  Správa  upozornění:  
umožňuje  povolit  upozornění  na  stav  topného  systému.  Pokud  povolíte  oznámení,  
musíte  je  také  povolit  pomocí  vzdáleného  připojení,  pokud  je  chcete  přijímat,  i  když  

nejste  připojeni  ke  stejné  síti  Wi-Fi  zařízení;  •  Změnit  jazyk:  umožňuje  vám  nastavit  
jazyk;  •  Info  App:  umožňuje  vám  zobrazit  informace  o  verzi  APP  nainstalované  ve  
vašem  smartphonu;

Umožňuje  vám  připojit  se  k  řídicím  aplikacím  inteligentních  termostatů  nainstalovaných  ve  vašem  domácím  
systému.  Chcete-li  se  připojit  k  chytrému  termostatu,  zadejte  přihlašovací  údaje  účtu,  které  jste  zaznamenali  při  
jeho  nastavování.

V  Nastavení  jsou:

Prostřednictvím  
tlačítka  4HEAT  aplikace,  umožňující  sdílení  správy  topného  systému.

je  možné  posílat  data  prostřednictvím  e-mailu  a  služeb  zasílání  zpráv  jiným  uživatelům

Nastavení
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Provozní  stav:  
zobrazuje  stav  systému  a  případné  chyby

zadáním  požadovaných  souřadnic  zeměpisné  šířky  a  délky  nebo  pomocí  GPS  vašeho  smartphonu.

Synchronizace:  
pokud  blikání  znamená,  že  si  aplikace  a  modul  

vyměňují  informace.  Po  dokončení  se  zobrazí  zpětná  
vazba  o  výsledku  změny.

System  OFF:  stisknutím  jej  zapnete

není  k  dispozici  kvůli  konfiguraci  topného  systému.  Viz  „Nabídka“;
•  Nastavení  Info:  umožňuje  přizpůsobit  zobrazení  systémových  hodnot  v  informační  nabídce.  Viz  „Stránka  s  

informacemi“;  •  Odebrat  zařízení:  umožňuje  smazat  aktuálně  vybrané  zařízení;  •  Souřadnice  GPS:  Místní  počasí,  
které  se  zobrazí  jako  widget,  lze  nastavit  ručně  pomocí

•  Info:  technické  informace  týkající  se  produktového  kódu  řídicí  desky  a  verze  firmwaru  modulu;

Stisknutím  a  podržením  

tlačítka  je  
povolena  úprava  termostatu.

Hlavní  termostat:  

zobrazuje  systémový  termostat.

Tato  nabídka  se  zobrazí  pouze  v  případě,  že  jste  ve  stejné  síti  jako  vaše  zařízení;

informace  se  zobrazí  pouze  v  případě,  že  jste  ve  stejné  síti  jako  zařízení.

Hlavní  teplota

•  Wi-Fi  info:  informace  o  internetové  síti,  ke  které  je  připojeno  zařízení  4HEATModule.  Tento

Pomocí  kláves  a  nebo  
posunutím  prstu  po  barevném  pruhu  změníte  

teplotu.

•  Ikona:  změní  ikonu  zobrazení  jednotky  na  domovské  stránce;  •  Aktivace  
vzdálené  pomoci:  uživatel  povolí  nebo  zakáže  možnost  vzdálené  technické  pomoci;  •  Widget:  umožňuje  vybrat  widgety,  

které  se  zobrazí  na  hlavní  obrazovce  správy  zařízení;  •  Nabídka  nastavení:  umožňuje  přizpůsobit  zobrazení  funkcí  

nabídky.  Některé  funkce  mohou

System  ON:  stisknutím  jej  vypnete

Jídelní  lístek .

Widget:  
zobrazují  informace  o  operaci.  Pomocí  tlačítka  se  můžete  rozhodnout,  které  widgety  se  zobrazí  na  hlavní  obrazovce

Řízení

11  CS
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Vstupem  do  funkce  CHRONO  můžete  nastavit  tři  různé  časové  úseky  pro  zapnutí  a  vypnutí  topného  systému.

Přístupem  do  nabídky  Chrono  lze  funkci  správy  systému  nastavit  ve  dvou  různých  režimech.  přistoupí  k  
úpravě  funkce  dle  vašeho  výběru.Stiskněte

Lze  zvolit  tři  typy  programování:  •  Týdenní:  
nastavení  pondělí  až  neděle  •  Denní:  nastavení  
každého  jednotlivého  dne  •  Víkend:  nastavení  
během  víkendu  (sobota  a  neděle)  nebo  během  pracovních  dnů  (pondělí  až  pátek).
Při  každé  aktualizaci  této  funkce  musíte  stisknout  tlačítko  Uložit,  které  se  objeví  ve  spodní  části  obrazovky.  
Chcete-li  vynulovat  časový  úsek,  použijte  košík,  který  se  zobrazí  posuvným  tlačítkem  napravo  od  časového  
úseku.

Funkce  24HEATING  vám  umožňuje  řídit  vytápění  vašeho  domova,  nastavovat  časy  a  teploty  nebo  výkony  podle  vašich  
každodenních  potřeb.
Během  tutoriálu  se  vás  zeptá,  jaké  jméno  chcete  pojmenovat  týdenní  rozvrh,  a  několik  jednoduchých  otázek  týkajících  
se  denní  rutiny.

24Režim  topení  je  vypnutýRežim  Chrono  zapnutý

Funkce  Chrono  a  24Heating
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Chcete-li  program  aktivovat,  vyberte  cloud.  Stiskněte  symbol  každého  
pásma

Je  možné  zvolit  termostat  nebo  výkon  pro  tři  dostupná  pásma

3.  Vymazání  časového  úseku:  výběr  tlačítka  vám  umožní  smazat  časový  úsek,  jak  je  znázorněno  na  obrázcích:

1.  24OHŘEV  Správa  programů:  rozbalovací  nabídka  vlevo  nahoře  zobrazuje  programy  nastavené  uživatelem.  změnit  termostaty  nebo  
výkony

Časové  úseky  vytvořené  
postupem

2.  Přidat  časový  úsek:  výběrem  tlačítka  lze  časový  úsek  rozdělit,  jak  je  znázorněno  na  obrázcích:

Výběr  a  vytvoření  topného  
programu

24HEATING  umožňuje  spravovat  časové  úseky  také  z  hlavní  obrazovky:

Ovládací  tlačítka

13  CS

Stisknutím  symbolu  „+“  se  pásmo  
rozdělí  na  dvě,  přičemž  se  zachová  
stejná  nastavení  jako  u  výchozího  pásma
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Stisknutím  symbolu  "-"  
vymažete  vámi  zvolený  
časový  úsek

2.

časové  úseky  nelze  nastavit  pod  jednu  hodinu  provozu.

Denně:  zobrazené  hodnoty  jsou  reprezentovány  během  dne  provozu  topného  systému.  Můžete  zobrazit  grafy  dvou  časových  
úseků:  00:00/12:00  nebo  12:00/00:00.  Můžete  si  také  zvolit  zobrazení  provozních  stavů  topného  systému  (např.  Vypnuto/Režim  
chodu/Blokovat  atd.).  Zaznamenaná  data  zůstávají  v  paměti  na  týdenní  bázi;  Období:  grafické  znázornění  na  týdenní  bázi  
provozních  hodin  systému.  Zaznamenaná  data  zůstávají  v  paměti  měsíčně.

6.  Úprava  časového  slotu:  stisknutím  tlačítka  na  kravatovém  slotu  se  dostanete  do  nabídky  správy,

Tato  část  zobrazuje  grafy  hodnot  zaznamenaných  na  serveru  modulem  4HEATModule.  K  dispozici  jsou  dva  typy  zobrazení:  1.

4. Aktualizace  změn:  tlačítko  synchronizuje  24Heating  se  zařízením.  Ujistěte  se,  že  stisknete  toto  tlačítko  pokaždé,  když  
provedete  změnu,  jinak  budou  nastavená  data  ztracena.

5.  Kopírování  časového  úseku:  výběrem  tlačítka  můžete  kopírovat  časové  úseky  z  jednoho  dne  do  druhého.  Po  dokončení  
stiskněte  potvrzovací  tlačítko  v  dolní  části  stránky.

Zobrazení  grafu
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Informační  stránka

Stránka  menu

Tato  obrazovka  zobrazuje  všechny  naměřené  hodnoty  zaznamenané  řídicí  deskou.  Hodnoty,  které  se  

mají  zobrazovat,  lze  nastavit  pomocí  Info  nastavení  vybraného  zařízení  4HEATModule.  Viz  "Nastavení".

•  Power  Management:  V  tomto  menu  můžete  změnit  výkon  spalování  a/nebo

•  Správa  termostatu:  umožňuje  upravit  hlavní  termostat  a  jakýkoli  jiný
termostaty,  pokud  to  funkce  topného  systému  vyžadují;

Na  obrazovce  Menu  máte  přístup  k:

topný  výkon;

•  Seznam  posledních  chyb:  uvnitř  je  seznam  všech  případů,  kdy  topný  systém  vykázal  chybu,  na  konci  
seznamu  je  tlačítko  zpět.

Zobrazí  se  správa  "Nastavení".

Pokud  je  přizpůsoben  pro  aplikaci  a

15  CS

emailem.

umět

referenční  údaje  poskytovatele  služeb  a  odeslat  k  zobrazení  k  žádosti  o  podporu

konkrétního  zákazníka,  může  zadat  identifikační  údaje.  vy

to  je

být  vybraného  zařízení  4HEATModule.  nastavit  pomocí  nabídky  Nastavení

také  možné
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a  vypnuto.  na
Můžeš
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pokojový  termostat  měňte  pouze  v  případě,  že  je  nastaven  topný  systém.  Vždy  však  můžete  zapnout  topný  systém

Integration  Alexa  

Setting  Pomocí  
Alexa  je  možné  
spravovat  provoz  zařízení  4HEATModule.  Zařízení  4HEATModule  musí  být  nakonfigurováno  pod  stejnou  sítí  
Wi-Fi,  jakou  bude  nastavena  Alexa.  Poté,  co  vše  nastavíte,  můžete  Alexa  nakonfigurovat  pomocí  modulu  
4HEATModule.

4  HeatSKJakmile  najdete  a  vyberete  „“  a  postupujte  podle  konfiguračního  postupu. Povolit  použití

Kliknutím  na

Hry
Aby  bylo  možné  spustit  4HEATModule  s  Alexou,  je  nutné  stáhnout  „ "  

Dovednost  v  aplikaci  Alexa  tím,  že  přejdete  na  a  vyhledáte  Skill  4Heat.

Kliknutím  na  vyhledáte  nakonfigurovaná  zařízení  4HEATModule.  Na  konci  vyhledávání  se  zobrazí  počet  nalezených  zařízení.

postup.

Po  přihlášení  se  zobrazí  stránka  zobrazující  spojení  mezi  4HEATModule  a  Alexou.

"Dovednost  klikněte  na

VYBERTE  ZAŘÍZENÍ

Až  budete  požádáni  o  váš  e-mail  a  heslo,  zadejte  stejný,  jaký  jste  použili  v  aplikaci  4HEAT.  Pokud  si  nepamatujete  
přihlašovací  údaje  účtu,  který  jste  zadali  v  aplikaci  4HEAT,  můžete  si  je  prohlédnout  v  nastavení,  viz  „DOMOVSKÁ  STRÁNKA“.

4  HeatSK

KONFIGURACE
PŘÍSTROJ

V  tomto  okamžiku  se  stránka  zavře  s  X  v  levém  horním  rohu  a  poté  se  vrátíte  do  aplikace  Alexa,  kde  budete  požádáni  o  
nalezení  nových  zařízení.

Objevte  zařízení

Jídelní  lístek

zobrazí  se  seznam  připojených  zařízení,  vyberte  zařízení  a  klikněte  na ,  budete  dotázáni,  
zda  chcete  vybrané  zařízení  přidat  do  skupiny,  jinak  můžete  přeskočit

Dovednost  a

,
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)

Skupina

PŘESKOČIT

Pokoj,  místnost"

Pokud  kliknete  na,  budete  dotázáni,  do  které  skupiny  chcete  zařízení  přidat,  výběrem  a  kliknutím  na  potvrdíte,  že  zařízení  bylo  přidáno  do  skupiny  a  klikněte  na .  

Poslední  krok  potvrzuje  úspěšnou  konfiguraci  zařízení  4HEATModule  a  nyní  jej  můžete  používat  s  Alexou.Přidat

Přidáním  4HEATModule  do  skupiny  můžete  požádat  Alexu,  aby  odeslala  do  zařízení  příkaz  s  názvem  skupiny,  ke  které  je  přidružen,  namísto  

vyslovení  názvu  zařízení  4HEATModule  nastaveného  ve  vaší  aplikaci  4HEAT.  (Např.:  "

.HOTOVO

POKRAČOVAT

Na  konci  konfigurace  zařízení  se  zobrazí  zpráva,  že  zařízení  detekovaná  na  začátku  konfigurace  byla  přidána,  klikněte  na

Pokud  kliknete  na,  zobrazí  se  zpráva  potvrzující,  že  zařízení  bylo  úspěšně  nakonfigurováno.  To  znamená,  že  zařízení  není  

přidruženo  k  žádné  skupině,  ale  kdykoli  jej  můžete  do  skupiny  přidat  později.

VYBERTE  SKUPINU

StravováníAlexo,  zapni
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Příkazy  Po  
konfigurační  proceduře  je  možné  komunikovat  s  4HEATModule.  S  Alexou  je  možné  pomocí  určitých  příkazů  měnit  nebo  
odečítat  nastavenou  teplotu  pokojového  termostatu  nebo  zapínat  a  vypínat  topný  systém.

Příkazy,  o  které  můžete  požádat  Alexu  o  4HEATModule  ( Alexa,  je  
zapnutá?•

•

pokoj,  místnost

Stejné  hlasové  příkazy  můžete  provádět  z  aplikace  tak,  že  přejdete  na  zde  najdete  seznam  
zařízení,  která  zde  byla  nakonfigurována  a  můžete  zařízení  zapnout  a  vypnout  a  nastavit  teplotu  

termostatu.

Alexa,  vypněte  Alexu,  
zapněte  Alexu,  co  je  
Alexa,  jak  je  Alexa,  
nastavte  teplotu  na  
30  stupňů.

•

•

•

Je  také  možné  zapnout  nebo  vypnout  všechna  zařízení  současně  pomocí  tlačítka  ON  nebo  OFF  nad  všemi  zařízeními.

Živobytí

teplota?  soubor?

Živobytí

•

Termostaty

je  název  v  aplikaci  4HEAT):

Živobytí

Obývací  pokoj

Živobytí

Obývací  pokoj

•

Zařízení

Alexo,  je  vypnutý?

pokoj,  místnost

pokoj,  místnost

pokoj,  místnost

Pro  zapnutí  nebo  vypnutí  topného  systému  jednoduše  klikněte  na  ON  nebo  OFF  v  seznamu  zařízení.

Alexo,  zvyš  teplotu  Alexy,  sniž  teplotu  
Alexy,  jaká  je  nastavená  teplota?

pokoj,  místnost

pokoj,  místnost

•

Pro  nastavení  teploty  pokojového  termostatu  je  nutné,  aby  byl  topný  systém  zapnutý,  nebo  pokud  je  topný  systém  
vypnutý  nebo  je  zobrazena  aktuální  teplota.

Pokoj,  místnost

Živobytí

Obývací  pokoj

Obývací  pokoj

Živobytí

•

Živobytí

18  CS

•

Při  použití  příkazu  spouštění  a  zvedání  se  teplota  zvýší  a  sníží  o  2  stupně.  nebo
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Sporák  zapnutý Sporák  vypnutý
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A
rutina.

Plus

RUTINNÍ na  obrazovce  zařízení  a  poté  klepněte  na

Pokud  na  druhou  stranu  přistupujete  Při  
vytváření  nové  rutiny  je  nutné  zadat:  •  název  identifikující  

rutinu;  •  KDYŽ  K  TOMU  dojde,  která  událost  rutinu  
aktivuje;  •  jakou  akci  má  provést.

Chcete-li  vytvořit  rutinu,  klikněte  na

Rutina

PLUS

tlačítko  pro  vytvoření  nové  rutiny.poté  klikněte  na

VYTVOŘIT

Jídelní  lístek

začít  vytvářet  vlastní

Rutiny  
Rutiny  vám  umožňují  řídit  provoz  zařízení  4HEATModule  rychleji.  K  rutinám  lze  přistupovat  buď  v  rámci  zařízení,  
nebo  z  nabídky  aplikace  Alexa  APP.
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povoleno,  požádejte  Alexu  o  nastavení  budíku,  takže  akce  bude  provedena  pokaždé,  když  zazní  budík.  Pokud  máte  
nastaveno  více  než  jeden  budík,  musíte  změnit  čas  ukončení,  který  zahrnuje  pouze  a  výhradně  budík,  který  se  bere  
v  úvahu.  Jinak  se  akce  bude  opakovat  pro  všechny  nastavené  alarmy.

•  Hlas:  chystáte  se  napsat  určitý  hlasový  příkaz,  abyste  zjednodušili  příkazy  již  nastavené  pro  adresu  
Alexa.  Neznamená  to,  že  odstraníte  nebo  změníte  hlasový  příkaz,  který  spravuje  zařízení,  ale  
můžete  k  provedení  dané  akce  použít  obojí.

•  Plán:  můžete  nastavit  konkrétní  čas,  kdy  chcete,  aby  se  akce  uskutečnila.  Můžeš

V  době  jakékoliv a  nastavit

vyberte  si  konkrétní  čas  nebo  si  můžete  vybrat  programování  při  východu  nebo  západu  slunce.  
Můžete  si  také  vybrat  dny,  kdy  chcete,  aby  se  tato  operace  opakovala.

ČAS  MEZI

•  Smart  House:  lze  jej  připojit  k  dalším  událostem  spouštěným  jinými  chytrými  zařízeními  připojenými  k  Alexe.  •  
Budík:  Abyste  mohli  tuto  rutinu  používat,  musíte  mít  již  zapnutý  budík.  Pokud  nemáte  budík

•

výběrem  začátku  a

20  EN
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Nastavte  teplotu

se  děje

.  Můžete  povolit  obojí

můžete  nastavit  teplotu  pokojového  termostatu  na  konkrétní  hodnotu,  kterou  můžete  vybrat  ručně,  a  bude  nastavena  
na  zařízení  4HeatModule  po  dokončení  rutiny.  Jednotku  teploty  je  možné  změnit

Chcete-li  přidat  akci,  ke  které  musíte  mít  
přístup,  můžete  vybrat  akce,  které  chcete  provést.

Když  tohle

a

v

na

a  poté  vyberte  příslušné  zařízení  4HEATModule,

Na

Nastavit  teplotu,

Zapalování

je  přidat  akci  pro  ukončení

Akce,  které  může  zařízení  4HEATModule  provést,  jsou  dvě,  rozdělené  na  akce  
nebo  pouze  jedna  z  těchto  dvou,  v  závislosti  na  vašich  potřebách.

Celsia

vlajka.

.

Chytrý  dům

Vypnuto

Třetí  a  poslední  krok  po  výběru  jednoho  z  managementů  Rutiny.

Zapalování

K  tomu  dojde,  až  bude  rutina  dokončena.

V  si  můžete  vybrat,  zda  chcete  topný  systém  zapnout  nebo  vypnout  zapnutím  nebo  vypnutím nebo

Fahrenheita

21  EN

Machine Translated by Google



.

Home  Control

Je  také  možné  přidat  více  než  jednu  akci  a  přiřadit  další  zařízení  ke  stejné  rutině  podle  potřeby.

"

plus  
Už  jste  něco  nakonfigurovali?"

Chcete-li  provozovat  4HEATModule  s  Google  Home,  musíte  si  stáhnout  v  aplikaci  Google  Home  kliknutím  
vlevo  nahoře,  stisknutím  vybrat  "  poté  vstoupíme  do  vyhledávání  " Nakonfigurujte  zařízení

v  části  

V  konfiguraci  musíte  přejít  na  "  a  kliknout  
na  ni.

Nastavení  
Provoz  zařízení  4HEATModule  je  možné  spravovat  pomocí  Google  Home.  Zařízení  4HEATModule  musí  být  nakonfigurováno  pod  stejnou  sítí  Wi-Fi,  
jakou  bude  nastavena  domovská  stránka  Google.  Poté,  co  vše  nastavíte,  můžete  nakonfigurovat  domovskou  stránku  Google  pomocí  modulu  
4HEATModule.

Chytrý  sporák "

Chytrý  sporák

Když  jsou  všechna  pole  vyplněna,  uložte  a  objeví  se  obrazovka  rutin.
Můžete  vytvářet  další  rutiny,  mazat  nebo  upravovat  stávající,  vytvářet  více  než  jednu  rutinu  na  daném  zařízení,  můžete  také  deaktivovat  a  aktivovat  rutiny  
v  nich  vytvořené.

Domovská  stránka  GOOGLE
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Rutina  budíkuProgramová  rutina Hlasová  rutina

Machine Translated by Google



"Inteligentní  sporák"Po  přístupu  budete  vyzváni  k  přihlášení,  musíte  zadat  uživatele  a  heslo,  které  používáte  v  
aplikaci  4HEAT.  Pokud  si  nepamatujete  přihlašovací  údaje  účtu,  který  jste  zadali  v  aplikaci  4HEAT,  
můžete  si  je  prohlédnout  v  nastavení,  viz  „HOME  PAGEHOME  PAGE“.

Po  přihlášení  je  účet  propojen.  A  zpět  v  hlavní  domovské  aplikaci  Google  Home  najdeme  naše  
zařízení.

pokojový  termostat  měňte  pouze  v  případě,  že  je  nastaven  topný  systém.  Vždy  však  můžete  topení  zapnout  a  vypnout.  systém  zapnutýMůžeš
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Google,  zapni

Pokud  chcete  zařízení  přesunout  do  jiného  domu,  klikněte  na  tlačítko  "Přesunout  zařízení",  budete  dotázáni,  do  které  místnosti  se  chcete  přestěhovat,  
vyberte  místnost  a  pokračujte.

Přidáním  4HEATModule  do  místnosti  můžete  požádat  Google  Home,  aby  odeslal  do  zařízení  příkaz  s  názvem  místnosti,  se  kterou  byl  spárován,  namísto  
vyslovení  názvu  zařízení  4HEATModule  nastaveného  ve  vaší  aplikaci  4HEAT.  (Např.:  "

Kancelář").  Zařízení  můžete  přejmenovat  v  aplikaci  Google  Home.  Vidět

Příkazy,  které  můžete  požádat  Google  Home  o  modul  4HEATModule  (

"Nastavení  zařízení".

je  název  v  aplikaci  4HEAT):Živobytí Pokoj,  místnost

OK

Když  vstoupíte  do  zařízení  4HEATModule,  musíte  jej  spárovat  s  místností  kliknutím  na  „Přidat  do  místnosti“.  Vyberte  dům,  kam  chcete  zařízení  
přesunout,  pokud  máte  pouze  jeden  dům,  bude  automaticky  vybrán,  v  opačném  případě  přidejte  další  dům.

Příkazy  Po  

konfigurační  proceduře  je  možné  komunikovat  s  4HEATModule.  S  Google  Home  je  možné  pomocí  určitých  příkazů  měnit  nebo  číst  nastavenou  
teplotu  pokojového  termostatu  nebo  zapínat  a  vypínat  topný  systém.

24  CS

Aby  bylo  zařízení  a  vypnuto  z  aplikace  Google  Home,  je  nutné  zařízení  přiřadit  k  zapnutí  v  místnosti.
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pokoj,  místnost

•  Název:  zařízení  je  přejmenováno  pouze  v  rámci  Google  Home,  ale  nenahrazuje  zařízení

Ok  Google,  jak  je  nastaveno?

•

Živobytí

Stejné  hlasové  příkazy  můžete  provádět  z  aplikace  zadáním  do  zařízení.  Topný  systém  lze  zapnout  nebo  vypnout,  
ale  pokojovou  teplotu  lze  nastavit  pouze  tehdy,  je-li  topný  systém  zapnutý.

•

•  Doma:  umožňuje  změnit  domov  spárovaný  se  zařízením;  •  Místnost:  
umožňuje  změnu  místnosti  spárované  se  zařízením;  •  Odpojit  chytrý  sporák:  
odstraní  Smart  sporák,  který  umožňuje  použití  4HEATModule,

Obývací  pokoj

vypnutý?

•

strana;

Živobytí

•
zapnuto?Ok  Google,  je  

Ok  Google,  je  
Ok  Google,  vypněte  Ok  
Google,  zapněte  Ok  
Google,  jaká  je  teplota?

•

Pokud  zůstanete  v  zařízení  a  přejdete  do  nastavení,  je  možné  provést  tyto  změny:

Živobytí

v  rámci  aplikace  4HEAT;

Ok  Google,  nastav  teplotu  na  30  stupňů.

pokoj,  místnost

Obývací  pokoj

•

pokoj,  místnost

Home  Control

Živobytí

pokoj,  místnost

pokoj,  místnost

přesouvá  nás  do  •  
Info:  zobrazí  se  informace  související  s  ovládáním  Smart  Spove.

Živobytí

•

Při  použití  příkazu  spouštění  a  zvedání  se  teplota  zvýší  o  2  teploty  nebo  stupně.
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