
Uživatelské rozhraní

Verze aplikace 1.4.8
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Vysvětlení2

App von Store laden

3 Připojen í brány k domácí WiFi síti
Založení účtu
Nastavení brány

4 Vytvoření místností a zařízení

Vytvoření Cloudového připojení

5 Nastavení Push"hloupých"zařízení, úkoly, alarm a vytvoření scén

6 Funkce kalendáře

7 Aktivace verze Plus
NETATMO, SONOS, DoorBird založit a připojit

8 Připojit Amazon-Alexa

Uložit-načíst-odstranit konfiguraci v cloudu
Vytvoření zálohy brány

9 Změna hesla
Smazání účtu
Resetování aplikací

Aktivace služby počasí
Nastavení jazyka

10 Nastavení barevného schématu
Pomoc
Impressum

11 Resetování brány

Stav: 26.09.20
změny vyhrazeny



Remote-Funktion

Provoz přes mobilní signál,
mimo domácí síť WLAN
Provoz v domácí síti WiFi

Nabídka pro vytvoření účtu, místností,
zařízení, scén, úkolů, zpoždění alarmu,
funkce kalendáře, aktivace
meteorologické služby a provádění
aktualizací atd.

12 dlaždic pro přiřazení často
používaných funkcí, jako je Scény a
stav senzorů, zobrazení widgetu
počasí atd.

Brána není připojena k
domácí síti WiFi

Je aktivována verze plus s
rozšířenými funkcemi

Zobrazení dalších akcí
(náhled 24 hodin) / historie

Displej: kritická zařízení

Žádné zařízení v kritickém stavu

Alespoň jedno zařízení je v
kritickém stavu

Výběr místností

Výběr zařízení pro přímé
ovládání

Aktivace / deaktivace úkolů

Úloha je deaktivována

Úloha je aktivována

Testovací funkce
Akce se provádí okamžitě

Zobrazení a provoz často
používaných zařízení.

Seznam a ovládání všech
vytvořených scén.

Aktivace / deaktivace úlohy
„ALARM“. Aktivace úlohy je
zpožděna
Kód (tovární nastavení): 0000

Uživatelské rozhraní
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Úkoly
Automatizace napříč zařízeními s víceúrovňovými podmínkami (pokud / poté) a
spouští (např. Senzory, stavy zařízení, čas) a zasílání zpráv se provádí pomocí úkolu.

Scény
Scéna je řetěz nebo sekvence jednotlivých příkazů. Spouští se jediným stisknutím tlačítka.
Tímto způsobem lze všechny jednotlivé příkazy, které má systém k dispozici, propojit a
vytvářet jednotlivé scénáře. Seznamy jednotlivých příkazů a pauzy uložené ve scéně se pak
automaticky provádějí jeden po druhém (nikoli současně) podle pořadí jednotlivých položek
příkazů.

Kritická zřízení
Tuto funkci lze použít k identifikaci zařízení, jehož poloha může být kritická během
nepřítomnosti uživatele, např. dlouhá markýza. Na základě těchto informací může
uživatel odpovídajícím způsobem reagovat.

Alarm-úkol
CenteroHome je vybaven funkcí alarmu, díky níž je váš domov během vaší nepřítomnosti o
něco bezpečnější. Lze jej snadno konfigurovat a používat. Spouštěče a akce alarmu lze
sestavit individuálně; je zde také možnost aktivovat úkol alarmu se zpožděním pomocí
nastavitelné doby až 120 sekund. To je užitečné například v případě, že používáte snímač
pohybu a potřebujete nějaký čas opustit detekční rozsah snímače po jeho aktivaci.
Aktivace / deaktivace je možná doma ve vaší vlastní síti i na dálku ve vzdáleném režimu. Je
nutné zadat 4místný PIN.

Počasí na hlavní obrazovce
Pokud není naprogramována žádná meteorologická stanice Netatmo, lze aktuální počasí
alternativně zobrazit na úvodní stránce prostřednictvím meteorologické služby. Pro získání
relativně přesných údajů o počasí a předpovědí je důležité zadat polohu nebo GPS
souřadnice polohy.

Listina akcí
Pokud jsou pro vytváření úkolů často vyžadovány stejné akce, lze je kombinovat v části
Nastavení / Úkoly / Seznamy akcí. Úkoly tak lze vytvářet pohodlně.

Cloudový spouštěč - cloudové akce
Pokud se pro vytváření úkolů často vyžadují stejné cloudové spouštěče nebo cloudové
akce, lze je kombinovat v části Nastavení / Úkoly / Cloud. Úkoly tak lze vytvářet pohodlně.

Vytvářejte místnosti a zařízení
Jako první krok je třeba vytvořit všechny místnosti. Zařízení se poté učí do
místností.

Vysvětlení

Kalendář
Pomocí této funkce se události založené na kalendáři (pokud / pak) provádějí v definovaném období
(např. V době dovolené). To se děje ve 2 krocích: 1. Události (pokud / pak) jsou programovány v
každodenním režimu, například v 19:00, pak zavřete zařízení.

2. Denní režim je přiřazen kalendářním dnům.

Priorita (úkoly, kalendář)
Pokud je pro akci zařízení při vytváření úkolu nebo denní rutiny vybrána volba „Priorita“, příkaz
zařízení se provede vždy, když se provede úloha / denní rutina. I když zařízení není v automatickém
režimu.

Vysvětlení k zobrazení
Povel / akce k vykonání

Následuje přechod do cizí aplikace / E-Mailu
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Upozornění/ Tip bez provedení příkazu / akce.



1) Stažení aplikace a spojení brány s domácí Wi-Fi sítí
1a) Nová brána bez předchozího přednastavení
1b) Přednastavená brána aplikací Centero Connect
1c) Nahrání přednastavené konfigurace

Stáhnout aplikaci Spustit aplikaci 1a) Zvolte novou
bránu

Zvolte barevné
schéma Pokračujte body 1-6

1b) Zvolte předna-
stavenou bránu

2) Vytvoření účtu

Nastavení Účet Zvolte
registrovat 

Vložte
požadovaná data

Potvrďte
registraciNový / zřízení

Vložte E-Mail Vložte heslo Optimálně zvolte "zůstat
přihlášen".Přihlášení Přihlašte se

Odhlášení Odhlásit

Zprovoznění
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Akceptovat
licenční smlouvu

Odmítnout
licenční smlouvu KONEC

1c) Nahrajte
konfiguraci vložte E-Mail vložte heslo přihlašte

se

Hotovo

Zvolte
konfiguraci

Vložte heslo
konfigurace

Nahrajte
konfiguraci

Na zadaný E-Mail byl
zaslán odkaz. Potvrďte!

Přihlašte se v aplikaci nově
zřízeným účtem

3) Nastavení brány

Brány
Zvolte
CenteroHome

bránu

Zadejte
název
brány

RGB LED
zvolte barvu

Nastavte
časov.pásmo

Letní/zimní
čas aktivace

Stanovte
umístění
brány

Aktivujte přístup ke
cloudu-musíte zadat
heslo k účtu

Aktivujte
monitoring

barva LED
na bráně

Aktivujte pouze
když je domácí
WiFi síť
nestabilní

Předpoklad
pro
Cloudové
služby

Předpisy o

ochraně údajů
Systémové
informace

Hledejte
aktualizace

Zadejte
uživatelské
heslo

WiFi
změnit

Přidat bránu

Bránu
smazat

Hledat

Manuálně
přidat 

Zvolte typ Zadejte název
brány

Zadejte
IP adresu

Zadejte
heslo Přidat

Zvolte novou
bránu

Zadejte
heslo Přidat

Nastavení

UTC+1)
středoevrops
ký čas

Důležité pro
správný chod
astrofunkcí K Zadejte

uživatels
ké heslo

dyž není
zadané heslo

můžete zadat
individuální
název Otestujte přís-

tup ke cloudu

pro
CenteroHome-

App

Jen při potřebě. Např.
výměna routeru,
změna provideru.

Hotovo

Hotovo



Nastavení

Místnosti Přidat Zadejte název
místnosti

Uložit Optimálně založte
další místnosti

Zvolte
místnost

Přidejte nové
zařízení

Zvolte kategorii
produktu

Zvolte elero Vyberte volný
kaná

Naučte zařízení
dle pokynů elero

Pojmenujte
zařízení

Optimálně přidejte
zařízení k
oblíbeným

Zvolte
místnost

Přidejte
nové zařízení

Zvolte kategorii
produktu

Zvolte
výrobce

Pojmenujte
zařízení

Zařízení naučte dle
pokynů výrobce

Optimálně
zvolte kritické

zařízení
Hotovo

Hotovo

Přidání
místnosti

naučení elero
zařízení

Naučení cizího přístroje
(bez cloudového připojení)

elero-trubkový pohon: naučení
mezi polohy a větrací pozice

Předpoklad::
elero-pohon je
naučen

Zvolte
místnost

Zvolte
zařízení

Zvolte „uložit mezilehlou
polohu 1 nebo 2“

Postupujte podle
dalších instrukcí

elero-žaluziový pohon:
naučení mezi polohy a

polohy naklápění

Předpoklad:
elero-pohon je
naučen

Zvolte
místnost

Zvolte
zařízení

Zvolte „uložit mezilehlou polohu

1 nebo polohu naklápění“

Postupujte podle
dalších instrukcí

Vytváření místností a zařízení
Nastavení připojení cloudu

Hotovo
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Zvolte použití
zařízení

Pouze u senzoru:
zadejte další volbu

Zvolte
místnost

Přidejte nové
zařízení Jiné zařízení (IR)Naučení

IR-přístroje
Pojmenujte
zařízení

Definujte
IR-výstup

Optimálně při-
dejte k oblíbeným

Přidejte
příkaz

Další volby jsou možné
podle druhu zařízení

Zobrazení stavu
Přidat k oblíbeným
Ukázat na hlavní straně
Volba kritického zařízení

Naučení cizího přístroje
(s cloudovým připojením

Philpis hue, Osram Lightify)

Předpoklad:
Cloudové připojení je
aktivní

Zvolte
místnost

Přidejte nové
zařízení

Zvolte kategorii
"osvětlení"

Vyberte Philips hue
neboOsram Lightify

Cloudová spojení

Předpoklady:
Philips hue-Aplikace je nainstalována a uživatelský účet je založen. Brána Philips hue je kabelově spojena s domácím WiFi routerem.
Světelný zdroj je naučen do Philips hue Aplikace.

Nové spojení
Osram
Lightify

Budete přepojeni
do Osram Lightify
aplikace

Přihlašte se
Povolte uživatelským Potvrďte Zavřete Osram

jménem a heslem Lightify aplikaci
Zpět do aplikace
Centero Home

Spojení s cloudem
OsramLightify bude
potvrzeno

Hotovo

Předpoklady:
OsramLightify-Aplikace je nainstalována a uživatelský účet je založen. Brána Osram je spojena s domácí WiFi sítí
a světelný zdroj je naučen do OsramLigthify-Aplikace.

Nové spojení Philips hue
Budete přepojeni Přihlašte se

uživatelským
jménem a heslem

Povolte do Philips hue Potvrďte Zavřete Philips

aplikace
hue aplikaci

Zpět do aplikace
Centero Home

Spojení s cloudem
Philips hue bude
potvrzeno

Hotovo

Účet

Osram Lightify

Philips hue

Smazat cloudové
připojení

Cloudová
připojení

Zvolte
výrobce

Smazat Hotovo

Zvolte
zařízení Dále

Optimálně
Zvolte
zařízení

Přidejte k
oblíbeným Zpět



Nastavení

Úkoly Přidat Název úkolu Popis úkolu
(nepovinné)

POKUD
spouštěč

PAK
akce

na základě senzoru
od časového údaje
Astrofunkce
IR-ovládání
Cloudový spouštěč

listina akcí
sepnutí přístroje
cloudové akce
časové spínání
E-Mail
Push
změnaLED brány

Cloud

Úkoly

přidejte Cloud
spouštěč

Pojmenujte Zvolte
spouštěč

Stanovte
kritéria 

Optimálně přidete
další spouštěče

NETATMO

Přidejte cloud
-akci

Přidat Přidete
spouštěč Uložit

Pojmenujte Zvolte akci Definujte
akci

Optimálně přidete
další akce

Philips hue
Osram Lightify

Přidejte akci Uložit

Seznam
akcí 

Pojmenujte Přidejte akci Uložit Optimálně přidete
další akcePřidat Zvolte akci Hotovo

Příkaz zařízení
Akce cloudu
E-Mail
Push
Gateway RGB LED

Hotovo

Pokud je volitelná priorita
Při ANO bude příkaz vždy
vykonán!

Úkol„ALARM“ zvláštnosti:
1) Úkol může být aktivován se zpožděním.
2) Aktivace/Deaktivace je zadánímPIN kódu

(přednastaveno: 0000).
1) a 2) nastavíte v Nastavení/Alarm.

Alarm Nastavení zpoždění aktivace Zadat starý PIN
(Výrobní nastavení 0000)

Zadejte
nový PIN

Uložte
PIN Hotovo
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Účet Push
zařízení

Uložit toto
zařízení

Pojmenujte
zařízení Uložte

Optimálně
povolte oznámení od Centero Home Zpět

Předpoklady:
lJe aktivována Plus verze

Netatmo-meteostanice nebo
Philips hue neboOsram

Lightify naučeni

Scény
Zvolte
místnost Přidat

Zadejte
název scény

Optimálně
popište scénu

Přidejte
nový příkaz

Optimálně přidejte
další příkazy Hotovo

Optimálnězobrazte
na hl. obrazovce
(zvolte pozici)

Nastavení Push-zařízení, úkolů, Alarm-úkolu
Založení scén



Nastavení

Kalendář Přidat nový
harmonogram

Zadejte
název

POKUD
spouštěč

PAK
akce

čas Seznam akcí:
Příkaz zařízení
Akce Cloudu
Gateway RGB LED

Hotovo

Upozornění

Spojení
harmonogramu s
dny (úkoly) v
kalendáři

Harmonogramy
musejí být spojeny s
konkrétním datem v
kalendáři

Spustit vždy ve stejný den v týdnu
- Zvolte den v kalendáři

Spustit vždy ve stejné datum v měsíci
- Zvolte den v kalendáři

Spustit v tyto dny v měsíci
- Zvolte dny v kalendáři

Otimálně
provést každý měšíc v tyto dny

Optimálně omezte provedení
časově Uložit

Optimálně omezte provedení
časově

Hotovo

Optimálně zadejte
koncové datum
(datum ukončení)

Zvolte
harmonogram

Změňte s ->
Zvolte
harmonogram

Zadejte
změnu Hotovo

Harmonogram

Změna
harmonogramu

Smazat
harmonogram Smažte s ->

Potvrďte
s „OK“

Zvolte
harmonogram

Harmonogram může být změněn, pokud není spojen
s datem v kalendáři

Harmonogram může být smazán, pokud není
spojen s datem v kalendáři Hotovo

Přidejte
událost

Optimálně přidejte
další událostHotovoPojmenujte

událost

Změna úkolu v
kalendáři

Zvolte
harmonogram Změňte kalendářní zadání Uložit Hotovo

Zvolte datum
provedení

Nový úkol

„+“ pod
kalendářem

Změňte s ->

Smazání úkolu
v kalendáři

Zvolte
harmonogram

 Změňte kalendářní zadání Potvrďte s
„OK“ 

HotovoZvolte datum
provedení Smažte s ->

Funkce kalendáře
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Nastavení

Účet 
Verze

 Postupujte podle pokynůPlus

Připojení cloudu Přidat nové
připojení

Netatmo A
přechod do
Netatmo aplikace

Přihlašte se
utorizujte uživatelským Akceptujte přístup k

jménem a heslem počasí "JA/Yes"
Zavřete
Netatmo aplikaci

Zpět k Centero
Home aplikaci

Spojení k Netatmo
cloudu bude
potvrzeno

Hotovo

NETATMO
Předpoklady:
Verze Plus je aktivována. Aplikace NETATMO je nainstalována a byl vytvořen uživatelský účet. Senzory Netatmo jsou naučeny v NETAMO aplikaci

Po zakoupení aplikace a aktivaci verze Plus jsou k dispozici další funkce, které lze aktivovat následujícím způsobem:

Místnosti Zvolte
místnost Přidat zařízení 

Zvolte
IP zařízení

Zvolte Sonos
zařízení a přidejte Zpět

SONOS
Předpoklady:
Verze Plus je aktivována. Aplikace SONOS je nainstalována a byl vytvořen uživatelský účet. Existuje alespoň jedno SONOS
zařízení (např. Play: 1) bylo naučeno a je umístěno ve stejné domácí WiFi síti jako brána CenteroHome.

Pokud není žádné
Sonos zařízení

zobrazeno

Zadejte
vyhledat

Nalezené Sonos
zařízení zvolte a

přidejte
 Zpět

In-App Kauf vornehmen

Místnosti Zvolte
místnost 

Přidat zařízení
DoorBird
Zvolte Zvolte

zobrazenou
DoorBird stanici

1

Pojmenujte zařízení

DoorBird
Předpoklady:
Verze Plus je aktivována. Aplikace DoorBird je nainstalována stanice je naučena v aplikaci výrobce.

2
Zadejte IP adresu
DoorBid stanice

3 4

Zadejte uživatelské
jméno

DoorBird-stanice

Zadejte uživatelské
heslo

DoorBird-stanice

Optimálně
přidejte k
oblíbeným

 Hotovo

Poznámka: Interkom funguje pouze s původní aplikací DoorBird. Změna je možná klepnutím na symbol ptáka.

Aktivace verze Plus

NETATMO, SONOS, DoorBird založit a připojit
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Optimálně
Zvolte
zařízení

 Přidejte k
oblíbeným Zpět



Zvolte dove-
dnosti a hry

Otevřete aplikaci
Amazon Alexa

Po zakoupení aplikace a aktivaci verze Plus jsou k dispozici další funkce, které lze aktivovat následujícím způsobem:

Aby bylo možné provozovat zařízení pomocí Alexa, musí být splněny následující požadavky: - Máte Amazon účet

- Stáhli jste si aplikaci Amazon Alexa do svého tabletu / smartphonu
- Aktuální konfigurace CenteroHome * je v cloudu Centero
* V aplikaci Amazon se ukládají pouze zařízení pro hlasové ovládání. Scény, úkoly,
Funkce kalendáře se nepřenášejí. Scény (rutiny) lze v aplikaci Alexa vytvářet samostatně.

Hledej
„Centero“

Tablet/Smartphone

Přihlašte se Amazon
účtem

Připojit Amazon- Alexa
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Pokud ještě neexistuje
propojení účtu s

Centero Cloud, dojde ke
změně v

„cloud.centero-elero.de
“

Zpět k
Amazon-Alexa

CenteroHome
doved. zvolit

Aktivujte Centero
Home dovednost

Hlášení:
CenteroHome bylo
úspěšně připojeno

Přihlašte se
uživatelským

jménem a heslem

Alexa hledá
zařízení

Vyhledat zařízení Hotovo

Přidejte zařízení (požadavky: jste přihlášeni do aplikace Alexa, je aktivní propojení na cloud Centero a konfigurace CenteroHome je aktuální)

Aktivujte dovednost a načtěte konfiguraci

Přidat
zařízení

Zvolte
výběrové okno

Tablet/Smartphone
Podle toho, jaký typ zařízení byl nalezen:
vyberte zařízení, které chcete nastavit,
případně dejte přeskočit

Zvolte ostatní

V závislosti na typu zařízení:
Vyberte zařízení, která chcete
nastavit nebo přeskočit.

Zvolte dovednostihttps://alexa.amazon.de

PC (Windows)

Přihlašte se Amazon
účtem

Hledej
„Centero“

CenteroHome
doved. zvolit

Pokud ještě
neexistuje propojení
účtu s Centero Cloud:
Aktivujte “

Hlášení:
CenteroHome bylo
úspěšně připojeno

Přihlašte se
uživatelským
jménem a heslem

Zpět ke Smart
Home zařízením

Alexa hledá
zařízení

Zařízení rozpoznat
a potvrdit

Zvolte
Smart Homehttps://alexa.amazon.de

PC (Windows)
Zvolte
zařízení

Zahajte
hledání

Hotovo

Hledejte
    zařízení HotovoAlexa hledá

zařízení

Přihlašte se Amazon
účtem

Alexa hledá
zařízení

Zvolte
Smart Home

Zvolte
zařízení Hotovo



Nastavení

Účet
Uložit
aktuální
konfiguraci

Vytvořte heslo
konfigurace

Optimálně omezte
uživatel. oprávnění

Konfigu-
race

�Uložit všechna
zařízení

Uložte
konfiguraci

Volitelně:
Export do cloudu

Vyžadováno pro
použití s Alexou

Zvolte
konfiguraci

Zadejte
heslo

Expotujte
do cloudu

Smazejte
konfiguraci

Smazání
konfigurace

Nahrajte
konfiguraci

Nahrání konfigu-
race z cloudu
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Záloha bude
uložena na cloudu

Zvolte uložit
zálohu

Záloha
brány

Volitelně:
popis

Zadejte obnovit
zálohu

Zvolte
bránu

Brána bude
aktualizována

Smazejte s OK
Zadejte smazat
zálohu

Změna
hesla

Zadejte
E-Mail

Vyžádat
odkaz

Smazat účet
(Všechna data účtu budou nenávratně smazána)

      Smazání potvrdit
„OK“

Po úspěšném zadání
nového hesla

O

Konfiguraciv Cloudu uložit-nahrát-smazat
Vytvořit zálohu brány
Změna hesla

Smazání účtu
Reset aplikace

Vytvořte název
konfigurace

�Uložit určitá
zařízení

Zvolte
konfiguraci

Zadejte heslo
konfigurace

Zvolte
konfiguraci

Zadejte heslo
konfigurace

Vytvořte název
zálohy

Vytvořte heslo
zálohy

Uložit

Načtení zálohy Zvolte zálohu Zadejte heslo
zálohy

Potvrzením
„confirm“ dojde k
přepsání všech
dat i konfigurace

Smazání zálohy Zvolte zálohu Zadejte heslo
zálohy

Následujte, prosím,
pokynů v E-Mailu Zpět Hotovo

Hotovo
Potvrďte
OK

Smazání
účtu

Resetujte
aplikaci



Nastavení

Nasta-
vení

Barevné
schéma

Poloha
menu

Rychlost
menu Uložit

Důležité např. pro
Funkce astro času v úkolech

Aktivace služby počasí
Nastavení jazyka
Nastavení barvy schematu
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Ochrana
osobních
údajů

Odkaz na zásady ochrany
osobních údajů

Souhlas s použitím osobních údajůÚčet

Impressum Údaje týkající se výrobce

Ochrana dat
Pomoc
Impressum

Počasí Aktivovat
počasí

Zadejte místo, zemi,
alternativně GPS
koordináty

Pozice
widgetu Uložit

Jazyk Zvolte jazyk aplikace
DE, GB, FR, IT, CZ

Uložit

HotovoPřechod na domovskou stránku
elero s pokyny, informacemi atd.Hilfe



Resetování brány

Důležitá poznámka: Stisknutím tlačítka reset na různou dobu se brána postupně resetuje
na tovární nastavení

Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko, když se LED stavu
rozsvítí zeleně: Nastavení sítě budou resetována!

Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko, když se LED stavu
rozsvítí oranžově: Uživatelské heslo a nastavení WLAN
jsou resetovány!

Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko, když se LED stavu
rozsvítí červeně: Brána je resetována do továrního
nastavení!

Tlačítko Reset = malý otvor
v zadní stěně krytuLED stavu
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