
Widgety FIBARO

Widgety to nowa funkcjonalność mobilnych aplikacji natywnych FIBARO (Android & iOS).

Umożliwiają one szybki i prosty dostęp do scen utworzonych na 
FIBARO Home Center, prosto z ekranu głównego Twojego smartfona. 

Dzieki temu możesz uruchomić dowolną scenę za dotknięciem palca, bez konieczności włączania aplikacji.



Dodanie widgetu
Android OS

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu dodania widgetu:

1) Uruchom aplikację mobilną FIBARO.

2) Zaloguj się do FIBARO Home Center.

3) Powróć do ekranu głównego Twojego smartfona.

4) Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie głównym w miej-
scu, w którym chcesz umieścić widget sceny. 
W przypadku niektórych urządzeń konieczne może być  
przejście do panelu widgetów z menu urządzenia.

5) Dotknij i przytrzymaj palec na ikonie widgetu Fibaro, a 
następnie przeciągnij ją na ekran główny. Aby pomyślnie 
dodać widget do danego ekranu, musi być na nim wolne 
miejsce.

6) Wybierz z listy jedną ze scen.*

7) W przypadku komunikatu o błędzie połączenia, wróć do 
punktu pierwszego.

8) Naciśnij ikonę widgetu sceny, w celu jej uruchomienia 
(poprawny start zostanie potwierdzony komunikatem).

* - Można dodać dowolną liczbę widgetów, ale wyłącznie jeden po drugim.

Uwagi:
- Każdy z widgetów posiada możliwość edycji rozmiaru ikony wyświetlanej na ekranie.
- Widgety mogą zostać dodane do dowolnej liczby ekranów głównych urządzenia.
- Aktualna wersja aplikacji umożliwia wyłącznie uruchamianie widgetów z aktualnie połączonej centralki.
- Nie ma możliwości dodania widgetu sceny Magic lub sceny zabezpieczonej kodem PIN.   



Dodanie widgetu
iOS

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu dodania widgetu:

1) Przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu iPho-
ne’a, aby włączyć Centrum Powiadomień.*

2) Otwórz kartę Dzisiaj jeśli nie jest aktywna.

3) Przewiń w dół ekranu. 

4) Dotknij poziomej belki z napisem Edycja.

5) W sekcji Nie uwzględniaj naciśnij zielony znak plusa obok 
widgetu Fibaro, aby dodać widget.

6) Potwierdź wybór klikając przycisk Gotowe w prawym 
górnym narożniku ekranu. Widget Fibaro pojawi się w Cen-
trum Powiadomień na karcie Dzisiaj.

7) Kliknij Konfiguruj w celu dostosowania widgetu - uruchomi 
się aplikacja Fibaro.

8) Wybierz z listy sceny, do których chcesz mieć szybki 
dostęp.**

9) Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić. Próba zapisu bez 
wybrania żadnej ze scen będzie skutkować usunięciem scen 
poprzednio dodanych.***

10) Poprawny zapis skutkuje dodaniem scen do widgetu, jak 
pokazuje to zamieszczony zrzut ekranu. Kliknij ikonę sceny, 
aby ją uruchomić.

* - Wymagany jest iPhone z systemem iOS 8 lub nowszym.
** - Aplikacja pozwala na dodanie maksymalnie 4 różnych scen.
*** - W takim przypadku na ekranie pojawi się stosowny komunikat.

Uwagi:
- W trakcie uruchamia jednej ze scen możliwość wywoływania innej sceny jest zablokowana
- Widgety można również skonfigurować z poziomu aplikacji. Uruchom aplikację, przejdź do Ustawień i kliknij przycisk Konfiguruj w ustawieniach widgetu.
- Aktualna wersja aplikacji umożliwia wyłącznie uruchamianie widgetów z aktualnie połączonej centralki.
- Nie ma możliwości dodania widgetu sceny Magic lub sceny zabezpieczonej kodem PIN.  


