www. smartblinds.pl
Instrukcja obsługi aplikacji Smart Blinds

Wyszukaj: „smartblinds”.

Zezwól na dostęp do
lokalizacji urządzenia (jest to
konieczne do prawidłowego
działania funkcji Bluetooth).

Nacisnij
roletę.

Podaj hasło domyślne:
5555

Pojawi się ekran ustawień
rolety.

aby dodać

Wybierz roletę z listy
(w przypadku posiadania kilku
silników zalecamy włączanie
kolejnego silnika po dodaniu
poprzedniej rolety do aplikacji).

Włącz silnik wg załączonej
instrukcji obsługi.

Naciśnij: następny krok.

Ustawienia rolety znajdziesz w
prawym górnym
rogu aplikacji.
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Ustawienia rolety

4. Kierunek działania
Możliwe jest zmiana
kierunku działania rolety:
w tym celu naciśnij

1. Nazwa rolety
Nadaj własną nazwę rolety i
Zatwierdź.

2. Typ rolety
Wybierz typ rolety i Zapisz.

5. Ustawienie pozycji górnej
rolety: przytrzymaj Otwórz
lub Zamknij do momentu,
kiedy roleta będzie otwarta
całkowicie, naciśnij Stop
oraz Zapisz.

6. Ustawienie pozycji dolnej
rolety: przytrzymaj Otwórz
lub Zamknij do momentu,
kiedy roleta będzie
zamknięta całkowicie,
naciśnij Stop oraz Zapisz.

3. Zmień hasło
Zmień hasło na własne i
Zatwierdź.

7.Tempo zwijania/rozwijania
Domyślnie ustawiona jest
największa szybkość zwijania.
Aby ją zmniejszyć naciśnij
Dla zaawansowanych:
wprowadź wysokość rolety i
średnicę mechanizmu, aby
dostosować czas zwijania do
własnych preferencji.
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8. Ustawienie
Dotknij/Przytrzymaj
To ustawienie określa, czy
każde dotkniecie Otwórz i
Zamknij spowoduje ruch
rolety, czy konieczne będzie
krótkie przytrzymanie.

9. Tryb zimowy / letni
To ustawienie jest
powiązane z czujnikiem
światła w panelu
słonecznym*: jeżeli go nie
posiadasz nie musisz nic
robić.

10. Ustawienia czasowe
pozwalają ustawić godzinę
otwarcia lub zamknięcia
rolety. Aby zacząć naciśnij

10. Ustawienia czasowe
Ustaw położenie rolety
przesuwając

10. Ustawienia czasowe
Aby edytować lub wykasować timer przytrzymaj
dłużej palec na jego nazwie.

10. Ustawienia czasowe
Maksymalnie możesz ustawić 4
różne timery.

Wybierz dokładny czas i
naciśnij duplikuj, by wybrać dni.

* instrukcja do pobrania na
stronie Smartblinds.pl

10. Ustawienia czasowe
Zaznacz dni i zatwierdź.

10. Ustawienia czasowe
Aby włączyć timer naciśnij:

W celu edycji/usunięcia naciśnij
i przytrzymaj palec dłużej na
danym timerze.
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11. Usuń roletę
To ustawienie służy do
usunięcia rolety z aplikacji.

Grupy rolet
Urządzenia Smart Blinds
można łączyć w grupy, by
wykonywać zaplanowane
scenariusze, np. aby
otworzyć wszystkie rolety w
pokoju jednym przyciskiem.
Naciśnij

12. Wyczyść wszystkie
ustawienia
Możesz usunąć wszystkie
ustawienia. Spowoduje to
przywrócenie domyślnych
ustawień początkowych.

Lista grup rolet
Naciśnij nazwa grupy by
nadać swoja nazwę.
Następnie naciśnij
aby dodać wybrane rolety
(uwaga: aby dodać roletę
musi ona mieć status
„połączono” w aplikacji) .

Kontrola urządzeń
Ekran startowy aplikacji
pokazuje listę wszystkich
dodanych rolet. Urządzenia
Smart Blinds będące w
zasięgu bluetooth połączą
się automatycznie po
upływie 2 do 3 sekund.
Wybierz roletę by nią
sterować.

Sterowanie roletą
Sterować roletą można za
pomocą przycisków
Otwórz - Stop - Zamknij,
lub poruszając palcem po
rysunku rolety.

Ustaw położenie rolety
Ustaw pożądane docelowe
położenie rolety i naciśnij
Zapisz.

Lista grup rolet
Po dodaniu pożądanych rolet
naciśnij Zapisz grupę.

Ekran ten pokazuje także
poziom naładowania baterii
urządzenia Smart Blinds
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Instrukcja dotyczy aplikacji
Smart Blinds w wersji 1.0
(z dnia 04.12.2020).
W przyszłości mogą pojawić się
kolejne wersje aplikacji
wprowadzające dodatkowe
możliwości i funkcje.
Informacji na ten temat szukaj
na stronie smartblinds.pl lub
bezpośrednio w sklepie z
aplikacjami (Google Play lub
Apple APP Store).
W razie pytań, lub wątpliwości
odwiedź dział Wsparcie na
stronie smartblinds.pl.
(https://smartblinds.pl/content
/7-wsparcie)
Grupy rolet
Naciśnij nazwę wybranej
grupy, a następnie przycisk
uruchom grupę – rolety
ustawią się w zadanych
pozycjach.

Grupy rolet – edytuj / kasuj
Naciśnij i przytrzymaj nazwę
grupy w celu edycji lub
wykasowania.

Kontrola urządzeń
Naciśnij Kontrola urządzeń
by wrócić do ekranu
startowego.

