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NEŽ ZA NETE
Než za nete

Ov te, že váš router vysílá Wi-Fi na frekvenci 2,4 GHz.
Pokud máte dvoupásmový router, ujist te se, že se tyto dv  sít  Wi-Fi liší  (SSID).
Umíst te za ízení blízko routeru, abyste zajistili správné p ipojení.
Ov te, zda jsou deaktivována data vašeho mobilního za ízení.
Je nutné zapomenout na všechny ostatní v okolí sít  a ujistit se, že je za ízení Android

nebo iOS p ipojeno ke stejné bezdrátové síti.
Ujist te se, že platformy Android nebo IOS fungují správn  a p ipojte se k vybrané

bezdrátové síti automaticky.

Opat ení
Použitelné é y
 Android 4.4 nebo nov jší.
 iOS 9.0 nebo nov jší. Kompatibilní s iPhone, iPad a iPod touch.

Poznámka
Udržujte svou APP aktualizovanou nejnov jší verzí.
Je možné, že n která za ízení Android a IOS nemusí být s touto APP kompatibilní.

Naše spole nost nenese odpov dnost za žádné problémy vyplývající z nekompatibility.

Upozorn ní
M žete zaznamenat krátké zpožd ní mezi obrazovkou a displejem, to je normální. 
Chcete-li použít možnost QR kódu, kamera vašeho smartphonu nebo tabletu by m la

být 5 mp nebo vyšší.
U ur itých sí ových p ipojení je možné, že párování vyprší s ne

p ipojení, pokud k tomu dojde, prove te konfiguraci sít  ješt  jednou
Pro ú ely vylepšení m že být tato APP aktualizována bez p edchozího upozorn ní.

Skute ný proces konfigurace se m že mírn  lišit od postupu uvedeného v tomto
návodu.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky:

Stáhnout aplikaci
Pozor  QR kódy slouží pouze ke stažení aplikace..

Uživatelé systému Android: naskenujte Android QR kód nebo navštivte Obchod Play a
vyhledejte aplikaci „Inventor Control“
Uživatelé IOS: naskenujte iOS QR kód nebo navštivte App Store a vyhledejte aplikaci
„Inventor Control“

Play StoreApp Store
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Registrace ú tu

Vyberte “Register” pro
registraci nového ú tu

P e t te si Zásady ochrany
osobních údaj ,
Uživatelskou smlouvu a
odsouhlaste pokra ováním.

Vyberte sv j region a
zadejte svou e-mailovou
adresu nebo íslo mobilního
telefonu, abyste obdrželi
ov ovací kód. Stiskn te

Code”.

Zadejte ov ovací kód a pokra ujte v nastavení
hesla.
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VYTVO ENÍ A SPRÁVA MÉHO DOMOVA
M žete vytvá et digitální domy a pokoje a p idávat svá za ízení. Poté m žete všechna
nebo n která za ízení sdílet s ostatními uživateli.

Vytvo ení nového domova a nastavení umíst ní

Stiskn te "My Home…" v
levém horním rohu.

Vyberte “Home 
Management”.

Vyberte “My Home…” 
který chcete upravit

Vložte identifika ní název
svého domova a stiskn te
Home Location.

Pomocí vestav né mapy
ur ete polohu svého
domova a stiskn te „OK“.
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P ipojení k existujícímu domovu

Chcete-li se p ipojit k existujícímu domovu, kontaktujte
administrátora, získejte kód pozvánky a zadejte jej.

Správa vašeho domova

Vyberte váš domov. M žete zm nit název domova,
místnosti, umíst ní a leny.
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Správa len  vašeho domova

Pozvání nového lena

Stiskn te “Add 

Member” a pozv te
nového lena.

Vyberte “App account” 

a pošlete pozvánku
Vložte p ezdívku
pozvaného, region jeho
ú tu a registrovaný e-mail a
p id lte mu roli
(administrátora nebo
lena). Výb rem „Uložit“

odešlete pozvánku.

Poznámka Pozvat m žete pouze leny se stejnou oblastí ú tu

Role len  - Administrátor / len

Spole ní lenové mohou ovládat spárovaná za ízení a jejich chytré scéná e. Správci
mohou dodate n  upravovat za ízení a scéná e, stejn  jako vytvá et nová nebo je
mazat.
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M J PROFIL

Nastavení ú tu

Stiskn te v pravém horním rohu.

Klepnutím na sv j ú et
vstoupíte do Nastavení ú tu.

Zde m žete m nit:
Vaši fotografii
Vaši p ezdívku
Nastavení teploty (°C/°F)

asové pásmo
Zabezpe ení
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Ú et a zabezpe ení

Vyberte Account and Security. Zde m žete:
Propojit své mobilní telefonní íslo s vaším ú tem
Propojit svou e-mailovou adresu s vaším ú tem
Ov te sv j region
Zm nit své p ihlašovací heslo (nový ov ovací kód je

   požadovaný)
Nastavte zámek vzoru jako další zabezpe ení
Smazat ú et (vyžaduje jeden týden, než se projeví,

požadavek m žete zrušit op tovným p ihlášením
pomocí svého ú tu)
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P IPOJENÍ KLIMATIZACE K APLIKACI
INVENTOR CONTROL

Ru ní p idání -

Krok vyberte "Add 

Device" nebo "+" vpravo
naho e

Krok Na horní lišt
vyberte "Add Manually" a
poté v nabídce na levé
stran  vyberte Klimatizaci
a název modelu.

Krok Vyberte svou WiFi a
zadejte heslo.
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Krok Stiskn te tla ítko
„LED“ na dálkovém
ovlada i klimatizace 7
krát za 10 sekund pro
vstup do režimu
párování. Ov te, že se
na displeji objeví
indikace párování „AP“ a
stiskn te „Další“.

Krok Stiskn te “Go 

to Connect” a zadejte
WiFi sít  vašeho
za ízení.

Krok Z nastavení vašeho
mobilního za ízení se
p ipojte k síti klimatizace
„SmartLife-XXXX“. Vra te se
do aplikace a stiskn te
„Další“.

Krok Po kejte chvíli,
než se proces párování
dokon í.

Krok Po dokon ení
párování m žete za ízení
p ejmenovat. Až budete
p ipraveni, stiskn te
„Hotovo“.

Vše nastaveno

P ipomínky Proces by m l být dokon en do 3 minut. Pokud tomu tak není, opakujte
proces.



CZ 13

OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE APLIKACÍ
INVENTOR CONTROL

Rychlé akce
Na úvodní stránce aplikace Inventor Control stisknutím
tla ítka „Rychlé akce“ spárované klimatizace rozbalíte
nebo skryjete Rychlé akce. Prost ednictvím Rychlé akce
m žete p ímo zm nit následující nastavení:
• Napájení (zapnuto/vypnuto)
• Nastavená teplota (17-30°C)
• Režim (Auto, Chlazení, Topení, Vysoušení, Ventilátor)
• Rychlost ventilátoru (nízká, st ední, vysoká,
automatická, turbo)
• Automatické natá ení lamel (zapnuto/vypnuto)

Ovládání za ízení
Klepn te na fotografii vaší klimatizace.
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Indikátory Provoz

1. Název za ízení
2. Napájení (když je "Zapnuto",
lamely jsou otev ené)
3. Auto natá ení lamel
4. Vnit ní teplota

1. Možnosti
2. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou
teplotu
3. Pomocí tla ítek „-“ a „+“ nastavte
požadovanou teplotu
4. Zapn te nebo vypn te jednotku
5. Zm te provozní režim
6. Zm te rychlost ventilátoru
7. Nastavení.

Nastavení
• asový rozvrh: Vyberte pro nastavení týdenního

asového rozvrhu
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Možnosti
M žete:

Zm nit fotografii svého za ízení, p ejmenovat za ízení,
nastavit umíst ní

Zobrazit informaci o za ízení spárované jednotky
(virtuální ID, p ipojená IP, asové pásmo)

Prohlédnout si uložené inteligentní scéná e, které
zahrnují jednotku

Sdílet jednotku s jiným ú tem
Vytvo it skupinu více jednotek, které budete ovládat

spole n
Zobrazit asto kladené otázky
P idat zástupce na domovskou obrazovku mobilního

za ízení
Zkontrolovat aktualizaci firmwaru jednotky
Odebrat jednotku

CHYTRÉ SCÉNÁ E

Za ízení m žete automaticky ovládat pomocí inteligentních scéná  na základ
domácích podmínek, p edpov di po así nebo denního plánu a vytvo it ideální podmínky.
Inteligentní scéná e lze aktivovat bu  ru n  (Tap-to-Run), nebo automatizovat
(Automation).

P idání nového scéná e
Chcete-li vytvo it nový scéná , vyberte ikonu „+“
naho e v pravém rohu "Smart Scenario".
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Vyberte co chcete nastavit
Vyberte „Tap-to-Run“ pro ru ní nastavení

Vyberte „Když se zm ní po así“
pro nastavení podmínek automatické aktivace podle
zm ny po así.

Vyberte „ asový rozvrh“ pro nastavení

podmínky automatické aktivace pro opakovaný týdenní
asova .

Vyberte „Když za ízení
zm ny stavu“ pro nastavení podmínky automatické

aktivace podle zm ny funkce za ízení.

Po výb ru možnosti „Tap
-to- Run“, vyberte za ízení,
které chcete nastavit.

Po výb ru za ízení m žete
vybrat nastavení, která
chcete, m nit.
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Zm na po así

Po výb ru možnosti „Když se po así zm ní“ vyberte
požadované po así.

Poznámka Všechny hodnoty jsou p evzaty z
odpovídajících map Google nebo IOS a po así a vyžadují
nastavení polohy domova

Teplota: Když je teplota oblasti nižší, rovna nebo vyšší
než zvolená hodnota

Vlhkost: Když je vlhkost v okolí domova nízká (<40%),
st ední (40%<oblast<70%) nebo vysoká (>70%).

Po así: Když se po así v oblasti zm ní na slune no,
zataženo, deštivo, sn žení nebo mlha.

PM2,5: Když se hodnota oblasti PM2,5 zm ní na
Výborná, Dobrá nebo Zne išt ná.

Kvalita vzduchu: Když se hodnota kvality vzduchu v
oblasti zm ní na Výborná, Dobrá nebo Zne išt ná.

ápad/východ slunce: Podle asu (až 5 hodin p ed nebo
po) západu nebo východu slunce pro danou oblast.

Rychlost v tru: Když je rychlost v tru v oblasti nižší,
rovna nebo vyšší než zvolená hodnota
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Po výb ru podmínky
vyberte své za ízení. Poté
m žete vybrat nastavení,
které chcete, aby se na
jednotce projevily.
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asový rozvrh

Po výb ru možnosti " asový
rozvrh" m žete nastavit
týdenní asova  pro
konkrétní nastavení
jednotky. Otá ením
posuvník  vyberte as
aktivace a stiskn te
"Opakovat".

Ve volb  Opakovat m žete
vybrat dny, kdy se má
nastavení opakovat, nebo
je všechny deaktivovat pro
neopakující se asový plán.

Po výb ru za ízení m žete
vybrat nastavení, která se
mají u jednotky projevit.

Když se zm ní stav jednotky

Po výb ru možnosti
„Když se zm ní stav
za ízení“ vyberte
jednotku, kterou chcete
mít jako podmínku.

Vyberte funkci jednotky, na
kterou se po její zm n
projeví inteligentní scéná .

Po výb ru podmínky
funkce m žete vybrat
úlohu, kterou chcete
použít.



20 CZ

Výb r aktivovaných Úkol

Spustit za ízení: Vyberte konkrétní
nastavení nebo nastavení spárované jednotky.

Vybrat inteligentní scéná :
Vyberte konkrétní inteligentní scéná , který chcete
aktivovat nebo deaktivovat.

Odeslat oznámení: Tuto možnost
vyberte, chcete-li odeslat oznámení v Oznamovacím
centru aplikace Inventor Control všem len m domu s
oznámením, že byl aktivován inteligentní scéná .
Poznámka Úloha Odeslat oznámení není dostupná
pro scéná  Tap-to-Run..

asová prodleva: Vyberte pro zavedení
asové prodlevy od dosažených podmínek do aktivace

další úlohy. Po nastavení požadovaného zpožd ní
bude vyžadována další úloha.

P ehled inteligentního scéná e

P ed uložením chytrého scéná e vám Inventor Control
poskytne p ehled vybraných podmínek a úloh. M žete také
p idat, odebrat nebo zm nit podmínky a úkoly, pojmenovat
sv j inteligentní scéná  a také vybrat jeho barvu a ikonu.
Stiskn te „Uložit“ pro uložení vašeho chytrého scéná e.
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Aktivace/deaktivace automatických inteligentních scéná

P i ukládání nového automatického
inteligentního scéná e si m žete
vybrat, zda bude scéná  aktivován
nebo deaktivován. Aktivované scéná e
se projeví po spln ní stanovených
podmínek, zatímco deaktivované
scéná e neovlivní operace jednotky.

Stav aktivace nebo deaktivace uložených
automatických inteligentních scéná
m žete zm nit na stránce „Inteligentní
scéná e“ pomocí posuvníku každého
uloženého scéná e.

P idání vašeho ru ního inteligentního scéná e na stránku „Moje za ízení“.

P i ukládání nového ru ního
inteligentního scéná e „Tap-to-Run“ si
m žete vybrat, zda bude scéná  zahrnut
jako zástupce na stránce „My Home“.

Scéná e p idané na domovskou
obrazovku bude také možné aktivovat
na stránce „M j domov“.
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Týdenní plán

Stiskn te ikonu „+“ vpravo
naho e.

Vyberte „ asový rozvrh“. Vyberte as.

Vyberte dny. Ov te správnost vybraných
dn  a asu a stiskn te
„Další“

Vyberte „Spustit
za ízení“ a vyberte
opera ní jednotku.
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Vyberte vaše za ízení. Vyberte funkce, které chcete nastavit, a pokra ujte
stisknutím tla ítka Další.
• Napájení: Zapnuto pro aktivaci za ízení
• Nastavení teploty: 25°C, pro nastavení cílové teploty
v místnosti
• Režim: Auto, pro aktivaci automatického provozu
• Rychlost ventilátoru: St ední, chcete-li nastavit
rychlost ventilátoru jednotky na st ední

Ov te výb r a nastavte název pro sv j týdenní
rozvrh. Pokra ujte stisknutím tla ítka „Uložit“.

Výb rem možnosti Ano
potvrdíte týdenní plán
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Chytrý provoz na základ  venkovní teploty

Chytré chlazení

Stiskn te ikonu „+“ vpravo
naho e.

Vyberte podmínku „Když
se zm ní po así“.

Vyberte „Teplota“.

Vyberte “>35°C”.                   Vyberte „Spustit za ízení“. Vyberte klimatiza ní

jednotku, kterou chcete nastavit.
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Zvolte zapnutí: On, nastavte
teplotu na: 27°C, Mode: 
chlazení a rychlost
ventilátoru: st ední. 
Stiskn te další.

Ov te nastavení a pojmenujte nastavení. Pokra ujte
stisknutím tla ítka „Uložit“.

Stisknutím „Ano“ za n te
používat inteligentní
provoz
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Chytré topení

Stiskn te ikonu „+“ vpravo
naho e.

Vyberte podmínku „Když
se zm ní po así“.

Vyberte „Teplota“.

Vyberte “<17°C”. Vyberte „Spustit za ízení“. Vyberte klimatiza ní

jednotku, kterou chcete nastavit
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Zvolte zapnutí: On, nastavte
teplotu: 22°C, Mode: topení
a rychlost ventilátoru
vysoká. Stiskn te další.

Stisknutím „Ano“ za n te
používat inteligentní
provoz.

Ov te nastavení a pojmenujte nastavení. Pokra ujte
stisknutím tla ítka „Uložit“.
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