
Základní informace k ovládání funkcí bytu
Na rozvaděči s jističi je umístěn display s ovládacím rozhraním. Stejné ovládací rozhraní je přístupné i z 
jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem na adrese

http://192.168.100.254

Výchozí přihlašovací údaje
Přihlašovací jméno:  číslo Vašeho bytu ___________________________________________

Heslo:                           stejné jako pro WiFi _________________________________________

Výchozí přihlašovací údaje lze v systému změnit.

Ovládání osvětlení
Jedním kliknutím tlačítka lze světla v bytě zapnout / vypnout. Přidržením tlačítka lze zeslabovat / zesilovat 
jasnost světla. 

Světla a jejich intenzitu lze nastavovat i přes webové ovládací rozhraní nebo na ovládacím displeji na 
rozvaděči. Přes grafické rozhraní lze nastavit i různé světelné scény a pak mezi nimi rychle přepínat.

Ovládání vytápění
Váš byt je vybaven zónovou regulací. Každá zóna může mít nastavenu svou teplotu v režimech Komfort, 
Útlum, Minimum. Při režimu Časový program se automaticky přepíná mezi teplotami režimů Komfort a 
Útlum. Tyto teploty nastavíte na displeji rozvaděče nebo přes webové rozhraní. Chod vytápění v zónách je 
možné kompletně utlumit i hlavním vypínačem v grafickém rozhraní.

Koupelny mají vlastní autonomní regulaci termostaty pro elektrické podlahové vytápění.

Pokud je Váš byt vybaven termostatem v chodbě, je hlavní přívod tepla pro celý byt ovládán právě tímto 
termostatem. V takovém případě je doporučeno ponechat žádané teploty na tomto termostatu na vyšší 
teplotu (např. 26 °C), aby neuzavíral přívod tepla do jednotlivých místností.

Ovládání žaluzií
Žaluzie se ovládají tlačítky s šipkami nahoru / dolů. Jedno stlačení pohne žaluzií v daném směru  o malý 
krok (dochází k překlápění). Delším přidržením tlačítka (dlouhý stisk) jede žaluzie kompletně nahoru / dolů.

Žaluzie je možné také ovládat přes grafické rozhraní na displeji nebo přes web. Lze využít i časové 
programy automatické změny polohy. Při velmi silném větru jsou žaluzie automaticky vytaženy nahoru k 
zamezení poškození.

Odchodová funkce
Dlouhým stlačením odchodového tlačítka lze kompletně přerušit přívod energie ke spotřebičům a světlům, 
dvojitým stiskem (kliknutím) tlačítka se pouze vypnou všechna světla. K obnovení funkce dojde stiskem 
jakéhokoliv tlačítka.

http://192.168.100.254/

	Základní informace k ovládání funkcí bytu
	Výchozí přihlašovací údaje
	Ovládání osvětlení
	Ovládání vytápění
	Ovládání žaluzií
	Odchodová funkce


