Bramka internetowa i aplikacja SALUS Smart
Home

Uniwersalna bramka UGE600 to nowoczesny koordynator sieci ZigBee, a więc
kluczowy element systemu SALUS Smart Home, zwany metaforycznie jego
sercem. Określenie to jest w pełni uzasadnione. Bramka internetowa pozwala
bezprzewodowo sterować wszystkimi połączonymi z nią urządzeniami za
pośrednictwem pracującego w systemie Android lub iOS smartfona lub
komputera. Bez swego serca SALUS Smart Home nie istnieje.

Wśród wielu zalet tego nowatorskiego urządzenia wyróżnić należy: szybką instalację, niski pobór
mocy oraz możliwość sparowania z bramką do 100 elementów domowej automatyki. Jakich
elementów? Wszystko zależy od Twojego wyboru. W ofercie SALUS Controls znajdziesz: regulatory
temperatury, przekaźniki, listwy sterujące, głowice termostatyczne, inteligentne wtyczki, czujniki
otwarcia okna/drzwi, czujniki zalania. Produkty te – sparowane z sercem systemu – pracują we
wzajemnym powiązaniu i zgodnie z Twoimi ustawieniami. Sam podejmujesz decyzję, którego z nich
potrzebujesz, a także, w jaki sposób chcesz połączyć jedno urządzenie z innym. Bramka internetowa
działa z wykorzystaniem darmowej aplikacji SALUS Smart Home (do pobrania w App Store,
Google Play). Oprogramowanie pozwala na obsługę domowych lub biurowych urządzeń z dowolnego
miejsca na świecie. Musisz tylko zarejestrować konto i mieć łączność internetową. Warto pamiętać,
że wejście do aplikacji SALUS Smart Home zapewnia też przeglądarka internetowa. To ważne,
ponieważ, jeśli telefon Ci się rozładuje albo zapomnisz zabrać go z samochodu, nie stracisz
możliwości podglądu budynku. Poza tym – zależnie od indywidualnych upodobań – dla wielu osób jest
to po prostu wygodniejsza opcja.

SALUS Smart Home - jak to działa?
Rozważasz zakup naszego systemu? A może już go kupiłeś i chciałbyś w pełni skorzystać z
możliwości, które oferuje SALUS Smart Home? Podpowiadamy jak rozpocząć przygodę z
inteligentnym sterowaniem.

Krok po kroku – co trzeba zrobić, aby w aplikacji zobaczyć swój dom?
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Pobierz darmową aplikację mobilną lub na stronie eu.salusconnect.io utwórz konto użytkownika,
do którego odtąd się będziesz logował.
Dodawanie sprzętu do swojej sieci ZigBee rozpocznij od aktywacji koordynatora – bramki
internetowej UGE600. Podczas pierwszego uruchomienia podepnij ją do routera/modemu
przewodem LAN. Gdy dodajesz bramkę do konta po raz pierwszy, naciśnij znajdujący się na niej
przycisk – dioda LED zamiga na zielono. Wówczas wyszukuj bramkę w aplikacji SALUS Smart
Home i ją dodaj. Jeżeli bramka została poprawnie dodana, ta sama dioda się zaświeci na niebiesko
– pomyślnie zakończony proces parowania urządzeń zawsze będzie sygnalizowany niebieskim
światłem (to również informacja, że bramka ma dostęp do Internetu). Chcąc dodać kolejne
urządzenia, w aplikacji ponownie naciśnij WYSZUKAJ URZĄDZENIA – dioda zamiga na czerwono,
sygnalizując gotowość do parowania.
Podłącz do bramki wybrane przez siebie urządzenia z serii SALUS Smart Home, np. listwę,
regulatory temperatury, głowice termostatyczne, inteligentne wtyczki, czujniki.
Stwórz dowolne zależności pomiędzy wybranymi urządzeniami (reguły OneTouch).
A teraz przejmij ster nad swoim domem

Ekran główny aplikacji
Z jego poziomu możesz obsługiwać wszystkie zainstalowane urządzenia. Pulpit nawigacyjny SALUS
Smart Home (który ozdobisz wybranym przez siebie zdjęciem) ma nowoczesny,
nieprzekombinowany wygląd. Utrzymany jest w kontrastującej kolorystyce – pomarańcz, zieleń,
granat – co świetnie wpływa na jego przejrzystość. Okienka – „kafle” wskazują pracę danego
urządzenia w danym pomieszczeniu. Kolor pomarańczowy oznacza, że sprzęt pracuje, zielony, że
aktualnie nie pracuje, szary, że pojawił się problem z łącznością. Okienka ustawiać można w
wybranej przez siebie kolejności.
Jeżeli zainstalowałeś na jednym koncie więcej bramek, przesuwanie tła pozwoli Ci przeglądać
wszystkie wraz z podłączonym do nich sprzętem. Z głównego ekranu przeprowadzisz również
błyskawiczny przegląd urządzeń w budynku. Wystarczy uruchomić opcję: SKANUJ MÓJ DOM.
Dzięki dobrze zaprojektowanemu menu aplikacji SALUS Smart Home obsługa urządzeń jest
przyjazna. W menu naszej aplikacji znajdziesz:
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zakładkę URZĄDZENIA
zakładkę USTAWIENIA
zakładkę POMOC
zakładkę MÓJ STATUS
POLITYKĘ PRYWATNOŚCI
LOGOWANIE

W URZĄDZENIACH otrzymujesz dostęp do całości zainstalowanych w programie elementów. Tutaj
możesz je pogrupować (kilku zadać wspólne parametry pracy) oraz utworzyć reguły OneTouch (o tej
funkcji o kolejnym artykule). USTAWIENIA pozwolą Ci m.in. modyfikować profil oraz wyłączyć
aplikację i sterować urządzeniami lokalnie (offline). MÓJ STATUS zawiera zbiór reguł (działań
urządzeń), które stworzysz dla danej sytuacji w domu. Ostatnie zakładki to zagadnienia prawne oraz
WYLOGOWANIE, czyli wyjście z aplikacji.
Jeśli nadal obawiasz się trudności w użytkowaniu, zajrzyj do WERSJI DEMO naszego interfejsu.
Domyślnie jest on obsługiwany w języku angielskim, ale w zakładce USTAWIENIA (podstrona:
PROFIL UŻYTKOWNIKA) zmienisz język na ten, w którym się czujesz najswobodniej. Teraz na
„własne palce” możesz się przekonać, że nawigowanie po aplikacji SALUS Smart Home to nie
tylko wygoda, ale i przyjemność.
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