FIBARO & Android Wear

Integracja Smartwatcha i Domu Inteligentnego

Zarządzaj swoim domem w najwygodniejszy sposób jaki możesz sobie wyobrazić...
Najnowsza wersja aplikacji mobilnej FIBARO na smartfony z systemem Android otwiera zupełnie nowe możliwości.
Dostęp do scen utworzonych na FIBARO Home Center jest możliwy nie tylko z poziomu Twojego smartfona.
Możesz teraz uruchamiać sceny za pomocą Twojego smartwatcha z systemem Android Wear.
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Jak uruchomić scenę
Szybka konfiguracja

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami
w celu uruchomienia sceny:
1) Uruchom aplikację mobilną FIBARO na smartfonie z systemem Android.
2) Zaloguj się do FIBARO Home Center 2 lub Home Center Lite.
3) Weź swojego smartwatcha i przeciągnij palcem od prawej do lewej strony
ekranu dotykowego, aby przeglądać aplikacje.*
4) Przewiń w dół listy i dotknij ekranu, aby uruchomić aplikację FIBARO na Twoim
smartwatchu z systemem Android Wear (Rys. 1).
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5) Zaczekaj na pobranie listy scen.
6) Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewinąć wyświetloną listę (Rys. 2).
7) Dotknij na ekranie nazwę sceny, którą chcesz uruchomić.
8) Jeśli wybrałeś złą scenę, możesz zrezygnować z jej uruchomienia.
W tym celu dotknij ekranu z napisem „Anuluj” (Rys. 3).
Anulowanie wyzwolenia sceny zostanie potwierdzone (Rys. 4).
9) Scena zostanie uruchomiona, jeśli nie została anulowana (Rys. 5).
10) Pomyślne uruchomienie sceny zostanie potwierdzone na ekranie (Rys. 6).

* Urządzenie Android Wear jak i samą aplikację FIBARO na smartwatcha można obsługiwać także bez potrzeby dotykania ekranu.
* Nawigację po menu, przewijanie listy dostępnych scen jak i wybór konkretnej sceny można wykonać odpowiednimi ruchami nadgarstka.
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Jak uruchomić scenę
Szybka konfiguracja

Wskazówka:
W celu ograniczenia liczby scen dostępnych na smartwatchu
(przeglądanie stanie się prostsze i szybsze):
1) Uruchom aplikację FIBARO na smartfonie.
2) Przejdź do ekranu „Ustawienia” i w sekcji „Sceny dla Android Wear”
kliknij przycisk „Wybierz sceny” (Rys. 7).
3) Odznacz sceny, które mają być niewidoczne z poziomu smartwatcha
(Rys. 8).**
4) Zapisz zmiany.

** Listę dostępnych na smartwatchu scen można dowolnie modyfikować,
ale każda modyfikacja wymaga zapisania zmian, wyłączenia aplikacji na
smartwatchu (poprzez przeciągnięcie od lewej do prawej strony ekranu)
i jej ponownego uruchomienia.
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Rys. 8

