Stručný návod - CenteroHome - Aplikace CENTEROCONNECT
Centero Home je brána (hardwarové zařízení), jejíž pomocí jsou ovládány elero rádiové produkty a rovněž vybrané
výrobky třetích stran pomocí aplikací pro iOS nebo Android. elero nabízí dvě provedení aplikací, které lze stáhnout
z příslušných obchodů.
Aplikace CenteroConnect je určena pro odborné partnery elero. Pomocí této aplikace se zprovozní brána a
provádí se s ní programování přijímačů elero.
Aplikace CenteroHome je určena pro koncové uživatele a je popsána v samostatném návodu. Tato aplikace se
zaměřuje na pohodlnou obsluhu s vyobrazením scén a úkolů na tabletu, nebo chytrém telefonu. Kromě toho se s ní
do brány programují cizí výrobky. Nakonec aplikace umožňuje obsluhu přes internet po celém světě. Funkce aplikace
CenteroHome nejsou v tomto stručném návodu popsány.
Stručný popis funkce
Brána je vybavena vlastní WLAN, přes kterou se připojí tablet nebo chytrý telefon odborného partnera. Pomocí
aplikace CenteroConnect naprogramuje odborný partner do brány elero produkty. Aplikaci je možné stáhnout
z příslušného obchodu (iOS nebo Android).
Upozornění
Kroky nastavení se vztahují ke znázorněným snímkům obrazovky v aplikaci. Všechny kroky proveďte až do konce.
Vyskytne-li se chyba, začněte s nastavováním znovu od začátku.
První krok
Doporučujeme resetovat bránu. K tomu vhodným tenkým předmětem stiskněte a podržte tlačítko Reset nacházející
se na straně konektorů kabelů za stěnou krytu (malý otvor). Přitom musíte sledovat logo CenteroHome na přední
straně; nejprve bude svítit oranžově, pak zeleně a nakonec červeně. Je důležité, abyste při červeném světle tlačítko
Reset uvolnili. Po stažení a otevření aplikace musíte odsouhlasit licenční smlouvu pro koncové uživatele (EULA).
Jinak nebude uvedení do provozu možné.

Všeobecné pokyny

Obsah balení

Shoda

Likvidace

elero tímto prohlašuje, že brána
CenteroHome odpovídá směrnici
2014/53/EU. Úplný text prohlášení
o shodě EU naleznete na
internetové adrese:
www.elero.de/downloads-service/

Stará zařízení nesmí být
likvidována s domácím odpadem!
1. Obalový materiál vyhoďte
do sběrných kontejnerů na
lepenku a papír.
2. Stará zařízení zlikvidujte na
sběrném místě pro odpadní
elektroniku nebo u odborného
prodejce.

Servis

Čištění

Adresa výrobce

Jestliže se i přes správnou
manipulaci vyskytnou závady, nebo
bude-li zařízení poškozeno, obraťte
se na svého smluvního partnera.

Zařízení čistěte pouze vlhkým
hadříkem. Nepoužívejte žádné
čisticí prostředky, které by mohly
poškodit povrchy.

elero GmbH
73278 Schlierbach
Deutschland

• Brána
• Síťový adaptér
• Bezpečnostní
pokyny
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Stažení aplikace z obchodu
1. Stáhněte si aplikaci CenteroConnect z obchodu s aplikacemi
na svůj tablet nebo chytrý telefon.
2. Spusťte aplikaci.

Nastavení brány (volba nastavení)

Připojte bránu do elektrické sítě. Jakmile se
brána nastartuje, rozsvítí se LED oranžově.
Nyní je brána v režimu „přístupnosti“.

Jděte do nastavení telefonu/tabletu a
propojte jej s CenteroHome -xxxxxx.
Následovně se opět vraťte do této aplikace.

Poté, co jste se úspěšně připojili s WLAN,
stiskněte Gateway suchen

!

Jestliže jste již začali s
nastavením a uložili jej v
bráně, pokračujte přes
„Další“.
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Aktualizace firmwaru brány

Jestliže se u ikony „Brána“ zobrazí „1“, je k dispozici aktualizace firmwaru. Nejprve proveďte aktualizaci.

!

Zkontrolujte, že je vidět symbol WLAN. Navázání spojení může trvat až 1 minutu.
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Přidat místnosti

Nyní můžete dokončit úpravu systému.

Pro vytvoření nového zařízení, klikněte
nejprve na místnost ve které má být
vytvořeno.

Definujte nejprve místnosti a pak k nim
přiřaďte jednotlivá zařízení.

Přidejte první místnost.

Postup „Přidat“ opakujte až
do přidání všech místností.
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Tyto ukazatele můžete podle
potřeby vypnout. Pomocí „OK“
naprogramujete další
místnosti.

Přidat zařízení

Vyberte místnost, kam chcete
přidat zařízení.

Vyberte výrobce.

Vyberte „Přidat zařízení“ a pak kategorii, k níž zařízení náleží (např.
Pohony=Stínění, Combio-LI=Osvětlení atd.). Aktuální příklad:
naprogramování motoru rolety.

Vyberte následující volný
„Kanál [1]“ a rovněž „Typ
zařízení [2]“ a pokračujte
přes „Další [3]“.
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Vstupte s programovaným
přijímačem do režimu
připravenosti k programování
(viz návod k programování) a
spusťte programování
tlačítkem „P“ [1].
Naprogramujte směry [2].
Pokračujte přes „Další [3]“.

Přidat zařízení (pokračování)

Po úspěšném
naprogramování se u zařízení
objeví jeho označení [1].
Postup dokončete stisknutím
„Přidat [3]“.

Pomocí „Přidat zařízení“ můžete ke stejné místnosti přiřadit další
zařízení. Pomocí „Zpět“ se vrátíte na přehled místností, kde
můžete přiřadit zařízení k dalším místnostem.
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Uložení shrnutí

Je možné obsluhovat
všechna naprogramovaná
zařízení, a tedy je znovu
zkontrolovat. Zpětná
hlášení u zařízení elero
s obousměrným vysíláním budou
signalizována zeleným
orámováním tlačítka Stop.
Červené orámování znamená, že
se zařízení nehlásí.

Tlačítkem „Uložit“ nastavení
brány uložíte.
Je možné naprogramovat další
zařízení, přičemž se nastavení
nahraje znovu, k tomu viz
kapitola „Nastavení brány“.
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Sumarizovaný postup pro programování Centero Connect s návazností na Centero Home:
1.
2.
3.
4.
5.

Vytvořit místnost / místnosti
Naprogramovat zařízení
Summary
Save data to gateway (uložit data do brány) ---> SAVE
Room ---> SAVE

Centero Home - start
1. Prekonfigured gateway ---> OK
2. Spárovat bránu s wifi routerem (nutné přihlašovací heslo k místní wifi)
Centero Home – uložení konfigurace
1. SetUp--->Accout ---> Log in (pokud je již zřízený účet), pokud ne ---> Register
(zaškrtnout políčko remember me-pamatuj si mě)
2. Configurations--->Save current config ---> zadat heslo (Např.Konfig1)* a název (např. Konfig1)*
Centero Home – připojení k cloudu
1. Setup ---> Gateway ---> Centero Home xx.x.x.x ---> zadat user password (budete-li vyzváni)
2. Activate Cloud access ----> zaškrtnout
3. Zadat 2x user password
4. test cloud access ---> musí se objevit zelené potvrzení (Succesfully connected to cloud)
Centero Home – záloha brány
1. SetUp ---> Account --->Gateway backup
2. Back up! ---> zadat název a 2x heslo (např. zaloha1)
3. Odejít z aplikace
Centero Home - na novém zařízení:
1. potvrdit licenci
2. Vybrat „Load configuration“
3. zadat uživatelský (user) Email a heslo ---> log in
4. vybrat konfiguraci „Konfig1“
5. zadat heslo konfigurace „Konfig1“
---> modrá hláška že brána je chráněná heslem ---> jít do SETUP ---> Gateway ---> Centero Home
xx.x.x.x ---> zadat uživatelské heslo (user password) = zelená hláška ---> OK
*uvedené názvy konfigurací a hesel jsou jen ilustrativní
Jakmile spárujete v aplikaci Centero Home bránu s wifi routerem, přestane být přístupná wifi centero brány.
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