Mobilní aplikace Smart Life

návod na instalaci
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Přístup k aplikaci Smart Life (Tuya)

K instalaci aplikace, použijte svůj mobilní telefon
a naskenujte tento QR kód, nebo vyhledejte
„Smart Life“ v obchodu s aplikacemi.
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Registrace

1.

2.

Po spuštění aplikace klepňete na „Registrovat“
a přejdete na registrační stránku.

Systém automaticky rozpozná Vaši zemi. Výběr země
však můžete změnit.
Zadejte emailovou adresu, na kterou se chcete registrovat.

3.

4.

Zadejte ověřovací kód, který Vám byl zaslán
do emailové schránky. Pokud je kód správný, stránka
se automaticky přepne na výběr hesla. Pokud se
stránka nepřepne, potvrďte kód ručně, nebo zkontrolujte
správnost kódu.

Zvolte si heslo, které bude obsahovat 6-20 znaků
namíchaných z písmen a čísel a klikněte
na „Dokončeno“.
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Přihlášení

1.

2.

Po spuštění aplikace klepněte na „Přihlásit se existujícím účtem“.

Systém automaticky rozpozná Vaši zemi. Výběr země
však můžete změnit.
Do kolonky „Zadejte prosím číslo účtu“ zadejte emailovou
adresu, na které jste se registrovali a do druhé kolonky
zadejte své zvolené heslo.

3.
Klepněte na „Registrovat se“ a tím se přihlašte do aplikace.
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Zapomenuté heslo

1.

2.

Po spuštění aplikace klepněte
na „Přihlásit se existujícím účtem“.

Klepněte na „Zapomněli jste heslo?“.

4.

5.

Zadejte ověřovací kód, který Vám byl zaslán
do emailové schránky. Pokud je kód správný, stránka
se automaticky přepne na výběr hesla. Pokud se
stránka nepřepne, potvrďte kód ručně,
nebo zkontrolujte správnost kódu.

3.

Zadejte emailovou adresu, na které jste se
registrovali a klepněte na „Načtěte ověřovací
kód“. Na Vámi zadanou emailovou adresu přijde
ověřovací kód.

Zvolte si nové heslo, které bude obsahovat 6-20 znaků
namíchaných z písmen a čísel a klikněte na „Dokončeno“.
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Přidat nové zařízení

1.

2.

Připojte čističku k napájení.
Po přihlášení se přepnete na domovskou stránku aplikace.
Klepněte na „Přidat zařízení“, nebo „+“ v horním pravém rohu.

V horní části obrazovky klepněte na možnost „Přidat ručně“
a v levém panelu vyberte „Small Home“.

WiFi xxxxxxxxx

3.

4.

V nabídce produktů zvolte „Čistička vzduchu“.

Zadejte jméno a heslo WiFi sítě, ke které jste
připojeni (aplikace se nepřipojí k síti typu 5GHz,
pouze k 2,4 GHz) a klepněte na „Další“.

07

Přidat nové zařízení

1.
V pravém horním rohu zvolte možnost „EZ Mode“.

2.
Pokud tlačítko „WiFi“ na čističce bliká rychle (2x za sekundu),
potvrťte to v aplikaci a klepněte na „Next“.
Pokud tlačítko „WiFi“ na čističce bliká pomalu (1x za 2 sekundy),
držte tlačítko 5 sekund, dokud nezazní tón a tlačítko nezačne
blikat rychle, po té to potvrďte v aplikaci a klepněte na „Next“.

3.

4.

Vyčkejte, než se zařízení spáruje.

Po načtení a spárování klepněte na „Dokončit“.

Připojení selhalo:
Pokud připojení selže, zkuste zkontrolovat připojení k síti WiFi a zkuste zařízení spárovat znovu.
Pokud se stále nedaří čističku přidat do aplikace, kontaktujte výrobce nebo se obraťte na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.
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Ovládání

Nastavení
Kvalita vzduchu v místnosti

Anion: Vypnutí a zapnutí ionizéru
Child Lock: Vypnutí/zapnutí dětské pojistky
Filter Used: Možnost určení na kolik
procent budou filtry využívány
Timer Off: Možnost určení za kolik hodin
se čistička automaticky vypne

Vyberete režim:
Ruční režim - Manual
Automatický režim - Auto
Noční režim - Sleep

Další funkce:

Vyberete rychlost
větráků čističky

Zapnutí/vypnutí čističky

Timer On: Možnost určení za kolik hodin
se čistička automaticky zapne
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Ovládání

Automatizace:
1. Klepněte na „Automatizace“
2. Klepněte na „+“
3. Nastavte podmínky automatizace
(např. pokud klesne venkovní teplota,
čistička se automaticky vypne)

Domovská stránka

Automatizace

Tap-to-Run: Zde nastavíte ovládání
více zařízení najednou

Kompletní nastavení účtu
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Připojení více zařízení (telefonů) najednou - administrátor
Administrátorem se automaticky stává první člen, který se k čističce vzduchu připojí. Veškerá zařízení i nastavení se automaticky zkopírují z účtu
administrátora do účtu nového člena. Administrátora i oprávnění pro nové členy můžete nastavit ve „Správě domů“.
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1.
Na domovské stránce klepněte
na „Naše rodina“ v levém horním rohu.

2.
Vyberte „Správa domů“.

4.
Vyberte možnost „Přidat členy“.

5.
Vyberte, jakým způsobem chcete nového
člena přidat.
Pokud vyberete „App account“ (*), pokračujte
podle dalších pokynů na této a následující
straně.

3.
Klepněte na „Naše rodina“.

6.
Nový člen musí být registrován (viz str. 04)
Do kolonky „Číslo účtu“ vepište email,
kterým se registroval nový člen.

* Pokud vybrete jinou možnost než „App account“, Váš telefon automaticky vytvoří zprávu s popisem dalšího postupu, kterou můžete poslat novému
členu podle Vámi zvoleného způsobu (SMS, Messenger, WhatsApp, apd.).
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Připojení více zařízení (telefonů) najednou - nový člen

1.

2.

Na domovské stránce klepněte
na „Naše rodina“ v levém horním rohu.

Vyberte „Správa domů“.

3.

4.

Klepněte na „Naše rodina“.

Klepněte na „Přijmout“.
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Prohlášení
Smart Life (Tuya) poskytuje přední globální platformu IoT, která umožňuje výrobcům,
značkám, OEM a maloobchodním řetězcům vyvíjet inteligentní domov. Smart Life (Tuya)
je mezinárodně provozována se sídlem v USA, Německu, Indii, Japonsku a Číně.
Společnost BONA SPES s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli vzniklé komplikace či škody ze strany mobilní aplikace „Smart Life“ (Tuya).
Společnost BONA SPES s.r.o. může poskytnout informace o pokynech uvedených
v tomto návodu k užití a případně s nimi uživateli pomoc.
Pro více informací o aplikaci navštivte prosím webové stránky www.tuya.com

QR kód VIKING KJ1000

Informace o čističkách vzduchu VIKING KJ1000 a KJ600
včetně manuálů k užití naleznete na webových stránkách www.best-power.cz nebo můžete naskenovat
zde uvedené QR kódy.

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774
+420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz
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QR kód VIKING KJ600

