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1. REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE
Po stažení aplikace je nutné se do aplikace přihlásit. Pro přihlášení můžete použít
•

vaše Apple ID,

•

Facebook přihlášení.

nebo si přímo z aplikace založíte účet. Na registrační formulář se dostanete poklepáním na dolní
část obrazovky.
Zobrazí se registrační formulář.
Po vyplnění registračního formuláře a potvrzení tlačítkem REGISTROVAT se na vámi zadanou adresu pošle
email s potvrzujícím linkem. Po kliknutí na tento odkaz je registrace dokončena a vy se můžete přihlásit do
aplikace.
•

úvodní obrazovka

registrační formulář

dokončení registrace

Při prvním přihlášení je nutné odsouhlasit podmínky a povolení. Pokud nebudou potřebná povolení aktivní,
některé funkce v aplikaci nemusí fungovat správně. Povolení je možné nastavit i později přímo v nastavení
aplikace, nebo telefonu v sekci správa aplikací.

2. MÉ ZAŘÍZENÍ
2.1 Přidání nových zařízení
Po přihlášení do aplikace se zobrazí stránka, ze které můžete přes tlačítko KOUPIT ZAŘÍZENÍ přejít na stránku s
odkazy na shopy, kde lze zařízení koupit. Proklikem se dostanete do vybraného e-shopu.
Pokud již zařízení máte, kliknutím na plus v pravém horním rohu přejdete na stránku s typy zařízení, které lze
aktuálně do aplikace přidat.

mé zařízení

kde nakoupit

přehled dostupných zařízení

Příklad: pokud přidáváte nové zařízení SMILE PRO, klikněte na tlačítko PŘIDAT SMILE PRO. Objeví se všechna
zařízení SMILE PRO, která jsou v dosahu bluetooth. Každé zařízení má vždy automaticky vygenerovaný název
např. DENNIS SMILE PRO. V případě, že se nezobrazí žádné zařízení, stiskněte tlačítko na vašem SMILE PRO a
zařízení se během okamžiku v seznamu objeví.
Kliknutím na tlačítko SPÁROVAT zařízení přidáte. Po úspěšném spárování se zobrazí obrazovka s potvrzením o
úspěšném přidání - viz obr. níže. Zařízení pak vidíte v menu Mé zařízení.

vyhledání zařízení v dosahu

úspěšně spárováno

Mé zařízení

2. 1. 1. Volba uspořádání více zařízení, zobrazované informace
V aplikaci je možné zvolit, jak se zařízení mají zobrazovat. Pomocí ikony v levém horním rohu si můžete přepínat
mezi řádkovým a dlaždicovým zobrazením.
Pomocí funkce drag&drop (podržet a přesunout) lze také libovolně měnit pořadí zařízení.
Na stránce s přehledem zařízení si rovněž můžete zkontrolovat, jaká zařízení jsou aktuálně k vašemu telefonu
připojena. Pomocí barevného kroužku a ikonky je možné detekovat, jak silný je signál, resp. jaká zařízení jsou
blíže k telefonu (zelená) a jaká jsou dále od telefonu (žlutá). V případě, že je zařízení odpojené, překrývá
ilustrační obrázek zařízení ikona rozpojeného kabelu.
Další informace, které jsou u zařízení uvedena:
•

adresa posledního místa, kdy se zařízení k telefonu připojilo

•

informace o dostupné aktualizaci firmware. Jak firmware aktualizovat - viz kapitola 2. 7. 10.
Nastavení - Informace o zařízení

•

U zařízení SENSE se zde zobrazuje navíc informace o vlhkosti a teplotě (pokud si v aplikaci
nastavíte měření teploty a vlhkosti). V případě, že si nastavíte i limity, které má aplikace hlídat se
tyto hodnoty zobrazují v modré/červené barvě - pokud je aktuální hodnota pod/nad nastaveným
limitem.

dlaždicové zobrazení

řádky

2.2. Detail zařízení - karta Funkce (SMILE PRO a SENSE)
Poklepáním na vybrané zařízení se dostanete do jeho detailu. Na Kartě Funkce jsou dostupné funkce zařízení.
Zároveň je zde na posledním místě i možnost zařízení vypnout. Poklepáním na vybranou funkci řádek s funkcí
zmodrá a daná funkce je aktivní. Opětovným poklepáním na modrý řádek se funkce vypne.

funkce

funkce-vypnout zařízení

2. 2. 1. Funkce - Najít pomocí radaru
Poklepáním na NAJÍT POMOCÍ RADARU se zobrazí stránka s radarem. Na této stránce je vizuálně vidět, jak moc
daleko se od zařízení nacházíte. Čím více se k zařízení přibližujete, tím je více zelených kruhů okolo obrázku
zařízení.
Stejně jako na stránce s přehledem zařízení i zde je síla signálu (vzdálenost zařízení) vizuálně označena
zeleným/žlutým/červeným orámováním obrázku zařízení.
Je zde i možnost spustit pípání a zařízení najít i pomocí zvuku.

80 % a víc

40 % a víc

20 % a víc

radar - odpojené zařízení
2. 2. 2. Funkce - Spustit pípání
Spustit pípání lze nejen ze stránky s radarem, ale i ze stránky Funkce. Pro zastavení pípání stačí jen znovu
poklepat na danou funkci.
2. 2. 3. Funkce -Tiché hledání
Tiché hledání je hledání pomocí diody. Spuštěním funkce začne zařízení blikat. Opětovným poklepáním na
funkci se blikání zastaví.
2. 2. 4. Funkce - Vzdálené propípnutí
V případě, že je zařízení v dosahu vašeho telefonu je tato funkce nedostupná. Tuto funkci lze využít pouze při
sdílení zařízení - více kapitola 2. 7. 8. Nastavení - Sdílení
2. 2. 5. Funkce - Spustit senzor pohybu
Aktivací této funkce začne aplikace hlídat pohyb zařízení. V nastavení daného zařízení lze pak definovat, co má
aplikace i zařízení při pohybu dělat - Více kapitola 2. 7. Detail zařízení - Nastavení
2. 2. 6. Funkce - Spustit / vypnout záznam teploty - pouze u SENSE
Zařízení SENSE má zabudovaný teplotní senzor a senzor vlhkosti. Funkci měření teploty/ vlhkosti lze aktivovat
poklepáním na "spustit záznam teploty". Defaultní nastavení intervalu měření je 1 minuta. V případě, že
potřebujete jiný interval pro měření, lze ho upravit v nastavení zařízení - viz kapitola 2. 7. 6. Nastavení Nastavení teploty a vlhkosti - pouze u SENSE

Spustit /vypnout záznam teploty
2. 2. 7. Funkce - Spoušť foťáku
Zařízení lze využít také jako spoušť fotoaparátu vašeho mobilu. Pro správné fungování je ale nutné mít povolený
přístup aplikace jak k samotnému fotoaparátu, tak ke galerii. - Více kapitola 4. 4. Nastavení - O
aplikaci. Funkci Spoušť foťáku není možné použít v jiné aplikaci než FIXED Smart.
2. 2. 8. Funkce - Vypnout
Po poklepání na "vypnout" se aplikace dotáže, zda opravdu chcete zařízení vypnout - viz obrázek níže. Po
odsouhlasení dojde k vypnutí (odpojení) zařízení.

vypnout

2. 2. 8. 1. Funkce - Vypnout - opětovné zapnutí SMILE PRO / SENSE
Pro opětovné zapnutí zařízení stačí přidržet tlačítko zařízení. Pokud v tu chvíli běží aplikace na pozadí telefonu,
při opětovném spuštění do popředí je zařízení opět aktivní. Pokud zařízení zapínáte v okamžiku, kdy v aplikaci
pracujete, je nutné vynutit aktualizaci stavu zařízení - tj. aplikaci minimalizovat (poslat na pozadí nebo vypnout)
a pak opět otevřít.
2. 3. Detail zařízení - karta Status
Na kartě Status vidíte aktuální informace o zařízení.

status – připojeno

status - naposledy připojeno

status – odpojeno

•

status = zda je aktuálně připojeno/ odpojeno, popř. k jakému zařízení bylo připojeno naposledy.

•

poslední lokace = adresa poslední lokace, kde bylo zařízení připojeno

•

lokace aktualizována = datum a čas, kdy bylo zařízení naposledy připojeno

•

vzdálenost = vzdálenost od aktuálního místa

•

baterie = jakou aktuální kapacitu má baterie zařízení

•

záznam pohybu = v případě, že je zapnutý záznam pohybu - viz kapitola 2. 2. 5. Funkce - Spustit
senzor pohybu - lze poklepáním na "Ukázat" přejít na stránku se záznamem pohybu. Pokud není
funkce zapnuta - zobrazí se prázdná stránka. Pokud zapnutá je, zobrazí se datum a čas každého
pohybu. Poklepáním na "Odstranit vše" v pravém horním rohu lze záznamy vymazat.

•

akce tlačítek = poklepáním lze přejít do nastavení zařízení - na část nastavení tlačítek. Viz
kapitola 2. 7. 7. Nastavení - Nastavení tlačítek. a 2. 7. 7. 1. Nastavení - Nastavení tlačítek odlišnosti u SENSE.

žádný záznam pohybu

záznam pohybu – výpis

2. 3. 1. Detail zařízení - karta Status - pouze u SENSE
Zařízení SENSE má oproti SMILE PRO senzor sledující teplotu a vlhkost. Na kartě Status má proto navíc tyto
údaje:
•

Teplota

• Vlhkost
Dokud není měření teploty a vlhkosti zapnuto, nejsou na kartě Status zobrazeny žádné hodnoty. Pokud měření
zapnuté je, zobrazuje se poslední naměřená hodnota. Poklepáním na modrou šipku vedle hodnoty se zobrazí
graf s výsledky měření pro poslední den, týden, měsíc, rok. Jako výchozí pohled je graf hodnot za poslední den.

bez zapnutého měření

se zapnutým měřením graf

teploty - poslední den

Na stránce grafu je možné přepnout si na zobrazení hodnot i pro týden/ měsíc/ rok. Na pravé straně grafu je
svislá čára, kterou lze dotykem přesouvat po grafu a zjistit tak hodnotu pro konkrétní datum. Toto konkrétní
datum se pak zobrazí místo textu poslední den/týden/měsíc/rok.

vlhkost - poslední den

vlhkost - poslední měsíc

vlhkost - konkrétní hodnota

2. 4. Detail zařízení - karta Poloha
Na kartě Poloha lze zobrazit aktuální / poslední známou polohu zařízení. Pokud je zařízení aktuálně
•

připojeno, je obrázek zařízení orámovaný zeleným kroužkem.

•

odpojeno, je obrázek zařízení orámovaný červeným kroužkem.

•

odpojeno a naposledy bylo připojeno k jinému zařízení (jinému telefonu, tabletu apod.), je obrázek
zařízení orámovaný modrým kroužkem

Mapa1

mapa2

poloha - připojeno k jinému zařízení

Na mapě, v pravém horním rohu jsou k dispozici 2 tlačítka s ikonkami.
Poklepáním na horní ikonku se "kreslená" mapka změní na reálný pohled. Poklepáním na druhou ikonku se
mapka oddálí. Opětovným poklepáním na horní ikonku se mapa opět přepne do kresleného modu. Pomocí
dotykového ovládání lze v mapce zoomovat.

mapa – skutečnost

mapa - skutečnost - oddálení

2. 5. Detail zařízení - Nastavení
Každé zařízení je možné přizpůsobit tak, aby nejlépe vyhovovalo vašim potřebám. Jste-li v detailu zařízení,
poklepáním na ikonku ozubeného kola v pravém horním rohu obrázku zařízení se dostanete do sekce
Nastavení.

2. 5. 1. Nastavení - fotografie zařízení
Poklepáním na defaultní fotografii se zobrazí možnosti, odkud lze fotografii přidat
•

fotoaparát = přepne do režimu fotoaparátu - rovnou si můžete zařízení vyfotit a přidat

•

galerie = přepne do galerie vašeho telefonu, kde můžete vybrat příslušnou fotku

•

vymazat = vymaže stávající fotografii a nahradí ji defaultní fotografií

nastavení

změna obrázku zařízení

volba kategorie

2. 5. 2. Nastavení - Obecné nastavení
V části "obecné nastavení" lze přepsat jméno zařízení a poklepáním na název kategorie lze vybrat kategorii
předmětu, který zařízení aktuálně hlídá. Na základě vybrané kategorie se aktualizuje defaultní obrázek zařízení.
V případě, že jste si obrázek u zařízení nastavili vlastní, změna kategorie na váš obrázek vliv nemá, zůstává vámi
definovaný obrázek.
2. 5. 3. Nastavení - Alarm

2. 5. 4. Nastavení - Notifikace telefonu
U každého zařízení je možné nastavit, při jaké kapacitě baterie má přijít notifikace. Stačí poklepat na šipku u
"Varování baterie". Na obrazovce, která se objeví lze nastavit % a směr.

notifikace - SMILE , SMILE PRO

notifikace - stav baterie

notifikace – hodnota baterie

2. 5. 4. 1. Nastavení - Notifikace telefonu - odlišnosti u SENSE
U zařízení SENSE je navíc možné nastavit si limity teploty a vlhkosti, při kterých má přijít notifikace.
Toto je možné nastavit v bloku NOTIFIKACE TELEFONU. Poklepáním na modrou šipku u "varování vlhkosti" se
zobrazí obrazovka, na které zobrazeny již existující - nastavené limity. Poklepáním na ODSTRANIT je můžete
vymazat. Poklepáním na plus v záhlaví nastavíte limity nové. Přes plus se dostanete na stránku, na které si
nastavíte hodnotu (v procentech) a směr (nárůst či pokles), při kterém má notifikace přijít. Nastavené hodnoty
je nutné uložit.

notifikace - SMILE SENSE

varování vlhkosti – nastavení varování vlhkosti - nastavené limity

V případě, že zatím žádné limity nastavené nemáte, obrazovka je prázdná. - viz obrázek Varování teploty- přidat
níže. Při nastavení postupujeme analogicky jako u nastavení vlhkosti. Přednastavené jednotky jsou °C.

varování teploty – přidat

varování teploty – nastavení

varování teploty - nastavené limity

2. 5. 5. Nastavení - Citlivost detekce pohybu
U zařízení je možné nastavit citlivost pohybu. Předdefinované jsou tři úrovně
•

nízká

•

střední

•

vysoká.

úroveň citlivosti zařízení

2. 5. 6. Nastavení - Nastavení teploty a vlhkosti - pouze u SENSE
Máte-li zapnutou funkci dle 2. 2. 5. Funkce - Spustit senzor pohybu, v nastavení teploty a vlhkosti si můžete
přizpůsobit, v jakém časovém intervalu má měření probíhat, příp. při jaké změně se má hodnota zaznamenat.
•

časový interval = 1 / 10 / 60 / 180 minut. Je třeba mít na paměti, že čím kratší interval, tím
náročnější je na baterii telefonu

práh změny teploty a vlhkosti = Zde si můžete nastavit, při jaké změně má dojít k reportu. Tak, že
pokud od poslední zaznamenané hodnoty došlo ke změně o hodnotu zde nastavenou, tato hodnota
se zapíše (i když k ní došlo dříve, než je nastaveno v časovém intervalu).
Příklad 1: V 12:00 nastavím si časový interval 60 minut a zakážu práh změny teploty/ vlhkosti. Od data nastavení
se budou hodnoty reportovat v pravidelném hodinovém intervalu. Tj. ve 12:00, 13:00, 14:00... atd.
•

Příklad 2: V 12:00 nastavím si časový interval 60 minut a nastavím si práh změny teploty 2°C. Teplota naměřená
ve 12:00 je např. 20°C. Mezi 12:00 - 17:00 se teplota pohybuje v intervalu 20 - 21,9 °C, proto se v reportu objevují
teploty po hodině (pokaždé v celou). V 17:32 ale teplota poklesne na 17,6 °C. Jelikož je to více než o nastavené
2°C, v reportu se objeví i měření pro 17:32. Další reporty běží opět v hodinovém režimu od posledního záznamu tj. pokud nedojde k změně o víc než 2°C, další záznam bude v 18:32.

nastavení – interval

nastavení – teplota

nastavení – vlhkost

2. 5. 7. Nastavení - Nastavení tlačítek
Tlačítku, které je na zařízení, je možné přiřadit některou z předdefinovaných funkcí.
•

telefon zvoní = prozvoní telefon, ke kterému je zařízení připojené

•

stopky = spustí / zastaví stopky

•

minutka = spustí / zastaví minutku. Poklepáním na modrou šipku vedle minutky je možné nastavit,
jaký čas má minutka odpočítávat.
K dispozici jsou přednastavené hodnoty 1 / 10 / 15 / 20 / 30/ 60 minut.

•

Philips Hue = poklepáním na modrou šipku vedle Philips Hue se zobrazí stránka, kde je možné se k
Philips Hue připojit. Poklepáním na "Připojit" se zobrazí seznam svítidel, které jsou v dosahu a
které je možné spárovat.

přiřazení funkce tlačítku

stopky - informace

nastavení Philips Hue

minutka - nastavení

nastavení Philips Hue - připojit

2. 5. 7. 1. Nastavení - Nastavení tlačítek - odlišnosti u SENSE
Oproti SMILE PRO má SENSE 2 tlačítka, takže v nastavení je více možností.

nastavení tlačítek - SMILE SENSE
2. 5. 8. Nastavení - Sdílení
Chcete-li s někým sdílet vaše zařízení, stačí v nastavení poklepat na sdílení. Pokud již zařízení s někým sdílíte,
uvidíte seznam uživatelů, resp. jejich emailů a období, které je pro sdílení nastavené. Pokud ještě zařízení s
nikým sdílené není, je obrazovka prázdná.
Poklepáním na plus přejdete na další obrazovku, kde doplníte email uživatele, s kterým chcete zařízení sdílet.
Sdílení můžete omezit na vybrané období (předdefinované období je cca 1 rok). Po uložení sdílení přijde tomuto
uživateli notifikace, že mu zařízení bylo nasdíleno.
Při vyvolání aplikace z běhu na pozadí se u tohoto uživatele aktualizuje seznam zařízení a přibyde mu tam nově
nasdílené zařízení. Pokud má uživatel otevřenou aplikaci v době, kdy je přidáno sdílené zařízení, stačí aplikaci
shodit na pozadí a opět obnovit. Následně se sdílené zařízení objeví v seznamu.
Po opětovném poklepání na "nastavit sdílení" u vybraného zařízení se zobrazí, zda jde o zařízení, které někdo
nasdílel vám (u ikonky panáčka jsou "vlny" vlevo) - viz obrázek sdileni.png níže, nebo zda vaše zařízení někomu
sdílíte (u ikonky panáčka jsou "vlny" vpravo). V přehledu sdílení je zobrazena emailová adresa (účet), s kým je
sdíleno a časový interval, po který je sdílení platné.
Jako majitel zařízení můžete sdílení poklepáním na ODSTRANIT zrušit. Stejně tak sdílení může stejným
způsobem ukončit ten, komu bylo zařízení nasdíleno.

sdílet zařízení

nastavení sdílení

sdílení

2. 5. 9. Nastavení - Zkratky SIRI
2. 5. 10. Nastavení - Informace o zařízení
V této sekci je ID vašeho zařízení a verze firmware, který je aktuálně v zařízení instalován. Poklepáním na modrý
text "Aktualizovat firmware" lze v případě, že je pro zařízení k dispozici nová verze tuto verzi do zařízení nahrát.
Stačí jen postupovat dle instrukcí na obrazovce. Aktualizace firmwaru je dostupná pro zařízení SMILE PRO,
SENSE a BUDDY.

když je dostupný nový firmware

průběh instalace

instalace dokončena - FW je aktuální

2. 5. 11. Nastavení - Odstranit zařízení
Poklepáním na červený text Odstranit zařízení, aplikace v dialogovém okně požádá o potvrzení požadavku. Po
kliknutí na ANO dojde k odpárování zařízení od účtu.

odstranit zařízení
3. POLOHA
Poklepáním na menu Poloha v dolní liště zobrazíte mapku s polohou vašich zařízení. Jde o polohu, ve které bylo
zařízení naposledy spojeno s vaším telefonem/tabletem. Oproti kartě Poloha v detailu zařízení - viz. 2. 4. Detail
zařízení - karta Poloha se liší pouze tím, že je zde přehled všech vašich zařízení. Ovládání mapy je totožné jako
v 2. 4. Detail zařízení - karta Poloha.

4. NASTAVENÍ APLIKACE
Poklepáním na ozubené kolečko v dolní části obrazovky se zobrazí stránka s nastavením aplikace.

nastavení
4. 1. Nastavení - Zvuková schémata
V části "Zvuková schémata" si můžete vybrat preferovaný zvuk, který bude aplikace používat například při
notifikacích.

zvuková schémata

4. 2. Nastavení - Bezpečné zóny
Zapnutím a nastavením bezpečných zón definujete místa, ve kterých vás aplikace nemá rušit. Přes volbu
"Spravovat bezpečné zóny" si zobrazíte již nastavené zóny. Pro vytvoření nové zóny stačí poklepat na plus v
horní části obrazovky a nacházet se v zóně, kterou chcete přidat jako bezpečnou. Bezpečnou zónou se rozumí
wi-fi síť, do které jste aktuálně připojeni. Příslušné údaje zóny se před vyplní (lokace a název wi-fi). Název zóny
si můžete určit sami. Po uložení se daná zóna přidá mezi ostatní.

bezpečné zóny

bezpečné zóny

nová bezpečná zóna

4. 3. Nastavení - Noční režim
Zapnutím a nastavením časového intervalu definujete časový rámec, ve kterých vás aplikace nemá rušit.

noční režim

4. 4. Nastavení - O aplikaci
V části "O aplikace" vidíte číslo aktuálně instalované verze aplikace. Zároveň zde máte odkaz na stránku s
Přehledem povolení aplikace. Můžete si zde zkontrolovat, jaká oprávnění aplikace vyžaduje a jaká z nich máte
zapnutá.

o aplikaci / uživatel / správa účtu

přehled oprávnění

4. 5. Nastavení - Uživatel
V části uživatel je zobrazeno vaše jméno, příjmení a email. V případě, že někdo bude chtít s vámi sdílet jeho
zařízení, právě tuto adresu musí zadat, když chce s vámi svá zařízení sdílet.
Zároveň je zde k dispozici i možnost "odhlásit" se z aplikace. Pozor, po odhlášení ztratí vaše zařízení propojení s
aplikací a dále už nehlídají!

4. 6. Nastavení - Správa účtu
V této části si můžete změnit heslo, které používáte k přihlášení do aplikace, ale také si vyexportovat data z
účtu. Data jsou exportována do zip souboruPoklepáním na "Odstranit účet" lze zrušit váš účet a vazby mezi vaším účtem a zařízeními, která používáte.
Předtím, než k odstranění účtu dojde je třeba ještě tento požadavek v dialogovém okně potvrdit.

odstranit účet

5. NÁPOVĚDA
V případě, že si s něčím nevíte rady, nahlédněte do nápovědy. Nápověda je rozdělená na 3 hlavní témata:
•

obecné

•

aplikace

• tracker
Poklepáním na vybraná témata si zobrazíte často kladené otázky. Poklepáním na vybranou otázku se rozbalí
odpověď.

témata nápovědy

FAQ

FAQ + odpovědi

6. ZAPOMENUTÉ HESLO
Pokud zapomenete heslo do svého účtu aplikace, poklepáním na ZAPOMENUTÉ HESLO vyvoláte formulář pro
zadání emailu. Po jeho vyplnění a poklepání na OK vám na registrační emailovou adresu přijde mail s
instrukcemi pro obnovení hesla.

