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Táto stránka sa otvorí po tom, čo užívateľ klikne na 

Klimatizácia v zozname aplikácie. 

 

1. Všeobecná lišta. Obsahuje symboly, ktoré varujú 

užívateľa o stave spotrebiča. Zelený symbol 

znamená, že spotrebič funguje a ovládač je zapnutý; 

Červený symbol znamená, že spotrebič je vypnutý. 

Ak je symbol wi-fi šedý a symbol Zapn./Vypn. 

ukazuje otáznik, znamená to, že spotrebič nie je 

zapojený.  

Klimatizácia je jediný spotrebič, ktorý je možné 

vypnúť vzdialene. 

Vrchné ľavé tlačidlo umožňuje návrat do hlavného 

menu a pomocou Help sa otvára príručka aplikácie. 

 

2. Detaily. Dané zobrazenie ukazuje všeobecné 

podmienky miestnosti a všeobecné nastavenia 

klimatizácie. Umožňuje uložiť aktuálnu teplotu a 

vlhkosť ako obľúbené, kliknutím na centrovaný 

tlačidlo. 

 

3. Nastavenia. Pre zmenu nastavení klimatizácie  

 

4. Obľúbené nastavenia. Pre otvorenie 

personalizovaných nastavení. 

 

5. Plánovač.  Pre naplánovanie nového cyklu. 

 

6. Údržba produktu. Pre viac informácií o filtri a 

výkone produktu. 

 

7. Zap./Vyp. Pre zapnutie/vypnutie spotrebiča. 

 

8. Informácie. Táto tabuľka je vždy prítomná a 

informuje užívateľa o aktuálnej teplote a vlhkosti. 
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Tento náhľad sa zobrazí, ak užívateľ uloží 

nastavenia ako svoje obľúbené. 

 

1. Obľúbené. Aktivuje sa symbol Obľúbené. 

 

2. Komfortná zóna. Lišta pre uloženie 

obľúbených nastavení sa deaktivuje. 
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Tento náhľad sa zobrazí, ak je klimatizácia 

vypnutá. 

 

1. Signál Zapn./Vypn. Červený signál 

znamená, že spotrebič je vypnutý. 

 

2. Deaktivovaná obrazovka. Obrazovka nie 

je aktívna. Je možné vidieť len teplotu a 

vlhkosť, ktoré už boli nastavené. 
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Tento náhľad sa otvorí, keď si užívateľ 

vyberie sekciu Nastavenia. 

 

1. Zobrazenie Nastavení. Tento náhľad 

umožňuje vytvoriť ideálnu konfiguráciu, 

nastavenie teploty, vlhkosti a prevádzku. 

 

2. Informačná ikonka. Kliknutím na túto 

ikonku sa objaví správa s krátkym 

vysvetlením o každom režime a jeho 

vlastnostiach. 
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Režím spánku je dostupný kliknutím na 

danú sekciu v menu Nastavenia, a to len ak 

je 6. ZMYSEL deaktivovaný.  

 

1. Režim spánku. Umožňuje nastaviť 

vhodnú teplotu, a to aj počas noci, podľa 

potrieb a veku užívateľa. 



Nastaviť ventilátor je možné pomocou 

manuálnych nastavení.  

 

1. Ventilátor. Užívateľ si nastaví silu 

ventilátora z ponuky 4 rôznych možností. 
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Z Nastavení je možné vstúpiť do náhľadu 

na nastavenie natáčania klapiek a smeru 

prúdenia vzduchu a zapnúť/vypnúť 

fluktuáciu. 

 

1. Natáčanie klapiek. Užívateľ môže 

zapnúť/vypnúť fluktuáciu pohybovaním 

tlačítka  zapn./vypn. 
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Tento náhľad sa otvorí kliknutím na Režim 

v hlavnom menu. 

1. Režim. V tomto náhľade si vie užívateľ 

navoliť Režim, Chladenie, Iba ventilátor 

alebo Kúrenie. 
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Pomocou symbolu Obľúbené vie užívateľ 

vstúpiť do tohto náhľadu. 

 

1. Meno. Je možné uložiť nastavenia a 

navoliť profilu meno. 
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Kliknutím na Obľúbené nastavenia sa otvorí 

táto stránka. 

 

1. Pridanie novej obľúbenej položky. 

Stlačením “+” si užívateľ pridá nové 

obľúbené nastavenie v klimatizácii 

 

2. Obľúbený zoznam. Všetky obľúbené 

uložené profily a akákoľvek komfortná zóna 

sa nachádzajú v zozname. 
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Tento náhľad sa objaví po kliknutí na “+” v 

hlavnom menu. 

 

1. Obľúbené meno. V tejto lište je možné 

vidieť meno obľúbeného profilu. 

 

2. Zobrazenie nastavení. Pomocou tohto 

zobrazenia si užívateľ nastaví sebou 

navolené profily. 

 

3. Uložiť. Pre uloženie profilu. 
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Tento náhľad sa zobrazí, keď si užívateľ 

uloží profil a dá mu meno. 

 

1. Obľúbené meno. V tejto lište je možné 

vidieť meno obľúbeného profilu. 

 

2. Zobrazenie nastavení. Pomocou tohto 

zobrazenia si užívateľ nastaví sebou 

navolené profily. 

 

3. Meno a vymazanie. Pomocou tejto lišty 

je možné priradiť meno k profilu a vymazať 

ho. 

 

4. Uložiť. Pre uloženie profilu. 
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Tento náhľad sa objaví pri výbere profilu zo 

zoznamu. 

 

1. Obľúbené meno. V tejto lište je možné 

vidieť meno obľúbeného profilu. 

 

2. Zobrazenie nastavení. Pomocou tohto 

zobrazenia vie užívateľ meniť sebou 

navolené profily. 

 

3. Meno a vymazanie. Pomocou tejto lišty 

je možné priradiť meno k profilu a vymazať 

ho. 

 

4. Použiť. Pre použitie profilu. 
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Tento náhľad sa zobrazí po tom, čo si 

užívateľ klikne na Plánovač v hlavnom 

menu. 

 

1. Plánovač. V rámci kalendára je možné 

vidieť každý jeden naprogramovaný cyklus 

počas týždňa.   
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Táto obrazovka ukazuje vytvorenie novej 

udalosti v plánovači. 

 

1. Nová udalosť. V rámci tohto malého 

políčka je možné zrušiť a vrátiť sa na 

predchádzajúce zobrazenie, alebo uložiť 

novú udalosť. 

 

2. Kalendár. Užívateľ si navolí čas 

spustenia a zastavenia klimatizačnej 

jednotky; nastaví teplotu, vlhkosť a režim; 

nastaví pripomienku.  

 

3. Nastavenia Užívateľ si môže navoliť 

svoju vlastnú udalosť alebo použiť 

predvolený profil. 
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Trvanie: políčko sa dá editovať. Ak 

užívateľ zmení trvanie, koncový čas sa 

automaticky prestaví. Súčasný stav 

(trvanie sa zmení, keď sa zmení 

koncový čas) sa zachová. Farba tohto 

políčka je rovnaká ako farba iného 

editovateľného políčka.  



Dni v týždni sa zobrazia kliknutím na 

Opakovať v predošlom menu. 

 

1. Dni. Užívateľ si vie časovo plánovať ten 

istý profil počas viacerých dní v týždni a 

vybrať si ich z tohto zoznamu. 
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Po tom, čo si užívateľ vyberie dni zo 

zoznamu, vie sa vrátiť do hlavného náhľadu 

kliknutím na tlačidlo Back. 

 

1. Dni. Kategória Dni sa objaví po tom, čo 

si užívateľ vyberie dni, avšak nebude 

viditeľná, ak je Opakovanie (Repeat) 

deaktivované. 
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Tento náhľad sa otvorí kliknutím na 

Pripomienka z menu Nová udalosť. 

 

1. Vypn. Vybraním možnosti Vypn. sa 

deaktivuje pripomienka. 

 

2. Časy. Pomocou tohto zoznamu si 

užívateľ nastaví čas na pripomienku. 
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Kliknutím na informačnú ikonku pri každej 

udalosti sa objaví správa s vlastnosťami 

cyklu. Ten je možné editovať alebo 

vymazať. 
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Kliknutím na sekciu Údržba produktu sa 

ukáže tento náhľad. 

 

1. Údržba filtra produktu. V rámci tohto 

políčka si vie užívateľ skontrolovať stav 

filtra. 

 

2. Informácice o spotrebiči. V tejto sekcii je 

možné dozvedieť sa všetko o vlastnostiach 

spotrebiča a pozrieť si krátku prezentáciu o 

produkte. 
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Zvolením aktivity Údržba filtra sa užívateľ 

dostane do zhrnutia. 

 

1. Odpočítavanie. V krúžkoch (červený 

alebo šedý) jemožné vidieť zostávajúce dni 

do čistenia alebo výmeny filtra. Pri menej 

ako 30 dňoch sa krúžok premení na 

červený a objaví sa upovedomujúca 

správa. 

 

2. Reset. Po tom, čo užívateľ vyčistí alebo 

vymení filter, vie resetovať časovač. 

 

3. Čistenie alebo výmena. V tomto políčku 

si vie užívateľ prečítať detailný popis na 

čistenie alebo výmenu filtrov. 
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Táto správa sa objaví, keď si užívateľ 

vyberie Resetovanie Filtra, čo si vyžiada 

potvrdenie. 
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Vybraním Čistiť vzduchový filter sa užívateľ 

dostane do náhľadu s popisom. 

 

1. Detailný popis. Je dostupný krátky popis, 

ktorý užívateľovi vysvetľuje ako čistiť filtre. 
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Vybraním si sekcie Výmena vzduchového 

filtra sa užívateľ dostane do tohto popisu. 

 

1. Popis. Objaví sa krátky popis, ktorý 

poskytuje viac informácií o typoch filtrov a 

ich vlastnostiach. 
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Tento náhľad sa otvorí, keď si užívateľ 

vyberie Informácie o spotrebiči. 

 

1. Sumárny náhľad. Tento náhľad informuje 

o všetkých technických špecifikáciách. 

 

2. Odstrániť. Pomocou tohto tlačidla môže 

užívateľ odstrániť spotrebič zo svojho účtu 

a z aplikácie. 

 

3. Popis. Nižšie pod technickými 

špecifikáciami sa nachádza všeobecný 

prehľad o výrobku, ktorý popisuje všetky 

jeho vlastnosti a výkon. 
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Tento odkaz sa objaví po kliknutí na 

informačnú ikonku vedľa Remove 

appliance (Odstráňte spotrebič). 

 

 

 


