
Obsługa aplikacji SALUS Smart Home



Aplikacja SALUS Smart Home
Logowanie

Aplikacja pamięta 
ustawienia użytkownika.

Nie trzeba za każdym razem 
wpisywać LOGINU i HASŁA

Wylogowanie z aplikacji jest 
automatyczne, jeśli okres 

bezczynności jest zbyt długi.

Jeśli zapomniano hasła, 
wysyłane jest nowe na 

wprowadzony przy rejestracji 
adres e-mail.



Aplikacja SALUS Smart Home
Strona główna - PULPIT

Z poziomu PULPITU 
zarządza się 

urządzeniami serii iT600

Na jedno konto można dodać 
wiele bramek UGE600

i urządzeń z nimi powiązanych

Przesuwając tło, można sprawdzić 
wszystkie bramki UGE600 
i zainstalowane urządzenia

dołożone do tego samego konta



Aplikacja SALUS Smart Home
Strona główna

Okienka można ustawiać 
w wybranej przez siebie kolejności 

chwytając je i przesuwając



Aplikacja SALUS Smart Home
Skanowanie urządzeń

Skanowanie domu pozwala na szybkie 
sprawdzenie stanu podłączonych urządzeń



Aplikacja SALUS Smart Home
Zmiana zdjęcia

Można wstawić dowolne zdjęcie z 
biblioteki lub albumu

pasujące do lokalizacji urządzeń



Aplikacja
Wszystkie urządzenia

Zakładka „Wszystkie urządzenia” zawiera całość 
zainstalowanych komponentów w aplikacji

Widok podziału na 
GRUPY

Widok podziału na 
KATEGORIE



Aplikacja
Grupowanie urządzeń

GRUPOWANIE URZĄDZEŃ 
przydatne jest przy większej 

ilości urządzeń,
np. podział PARTER, PIĘTRO



Aplikacja
Grupowanie urządzeń

Wybierając KATEGORIE i klikając na 
okno regulatora, otwiera się zakładka:

„Pojedynczy moduł sterowania”

Tworzenie 
„Pojedynczego modułu
sterowania” – tak zwane 

GRUPOWANIE REGULATORÓW

W tej zakładce można również 
zmieniać temperaturę oraz ustawiać 

harmonogramy dla regulatorów



W zakładce pojawił się nowy MODUŁ, 
który można edytować

Tworząc „pojedynczy moduł sterowania”, 
nazwij go i wybierz regulatory, 

które mają być zależne od siebie.

Aplikacja
Grupowanie regulatorów



GRUPOWANIE REGULATORÓW przydatne jest w instalacji
z ogromną ilością regulatorów, na których musi być ta sama nastawa. 

Zmiana temperatury, stanu pracy czy harmonogramu na jednym 
regulatorze spowoduje taką samą zmianę na pozostałych regulatorach 

zawartych w tym samym module sterowania.

Aplikacja
Grupowanie regulatorów



OneTouch™ – funkcja wyróżniająca system iT600 
pod względem funkcjonalności

Aplikacja
Reguła OneTouch™

Reguła OneTouch™
– to wstępnie skonfigurowany zestaw działań

definiowany łatwym w użyciu interfejsem:



W tym przykładzie 4 czujniki otwarcia okna/drzwi OS600
współpracują z regulatorem VS10WRF w sypialni, a 2 czujniki
OS600 z regulatorem VS10WRF w salonie.
Reguła OneTouch™ skonstruowana jest w taki sposób, że jeżeli
któreś z okien z danego pomieszczenia jest otwarte to regulatory
wyłączają ogrzewanie.

x 6

UGE600

SPE600

VS10WRF

Aplikacja
OneTouch™ – przykład

VS10WRF

x 2



Tworzenie nowej reguły zaczynać należy od nazwy

Aplikacja
OneTouch™ – nowa reguła

Reguła OneTouch™
- powiadomienie na sms

o niskiej temperaturze w gabinecie



Gdy…
…temperatura na regulatorze w gabinecie…

…spadnie poniżej…
…+10st.C…

…wyślij do mnie sms…

Aplikacja
OneTouch™ – nowa reguła



Gotowa reguła OneTouch™:

Aplikacja
OneTouch™ – nowa reguła

Może do niej być
szybki dostęp z PULPITU



W przypadku, gdy UGE600
został pozbawiony Internetu

i świeci na czerwono (tryb lokalny)
to reguły  OneTouch™

zapisane w jego pamięci
nadal działają!

Aplikacja
OneTouch™ – zawsze działa

UGE600 



W zakładce „Profil 
użytkownika” wprowadza się 
swoje dane oraz nr telefonu, 

na który mają przychodzić 
wiadomości SMS. 

Aplikacja
Ustawienia – profil użytkownika

Wybór kraju wprowadza 
nr kierunkowy. Można 

też ustawić język obsługi 
aplikacji.



Zmiana hasła
z poziomu aplikacji

Aplikacja
Zmiana hasła



Wyszukiwanie nowych urządzeń 
odbywa się w zakładce 

„Konfiguracja urządzeń”
lub z poziomu „Moje urządzenia”

Aplikacja
Konfiguracja urządzeń



Gdy funkcja zbierania danych jest 
WYŁĄCZONA – aplikacja jest nieaktywna.

Wszystkie urządzenia sterowane są 
lokalnie.

Aplikacja
Funkcja zbierania danych



Ostatnie zakładki zawierają
politykę prywatności

oraz umowę licencyjną.

Aplikacja
Wylogowanie

Na końcu zakładek jest 
WYLOGOWANIE

i wyjście z aplikacji.


