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Nastavení vlastností svítidla 

Označením jednoho svítidla podržením jako v předchozím kroku 

se nám zobrazí možnost            Kliknutím na tuto možnost se zob-

razí možnosti nastavení svítidla jako je model, místnost, podlaží. 

Je možné přidat i fotografii, aby bylo lépe poznat, o jaké svítidlo se 

jedná. 
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Ovládání více svítidel 

Dlouhým podržením svítidla, se u něj objeví zelené označení. 

Poté je možné označit i další svítidla. Kliknutím na ikonku  

se nám zobrazí standartní ovladač, jen je na něj připojeno 

více svítidel ve stejnou chvíli. 
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Stažení a instalace 

Aplikaci ecoCloud lze stáhnout pro pratformy Android a iOS. 

Stačí načíst QR kód přímo z obalu svítidla, nebo si aplikaci 

ecoCloud vyhledat v Google Play / App Store. 

Aplikace se poté sama nainstaluje. 
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Úvodní kroky 

Při prvním spuštění aplikace ecoCloud se zobrazí úvodní obrazovka. 

Pokud nám aplikace nabídne dialogové okno a zvolíme „Povolit“, 

aplikace nám může zasílat oznámení například o tom, že jsme svíti-

dlo nechali zapnuté a odešli z domu. 

Dále stránku posuneme prstem 3x doprava pro ukončení. 
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Nahrávání funkcí ovladače 

Pro nahrání požadované funkce stiskneme tlačítko na ovladači, 

který se nám objeví na mobilním zařízení po výběru zařízení. Na 

mobilním zařízení se zobrazí se vyčkávací oznámení, při kterém 

namíříme ovladač od spotřebiče na svítilo a stiskneme tlačítko s 

požadovanou funkcí. Funkce se tak nahraje do svítidla a zařízení 

pak lze ovládat z mobilního telefonu. 
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Ovládání dalších zařízení 

Pomocí svítidla Dalen je možno ovládat další zařízení která 

disponují infračerveným portem jako je TV, rádio, klimatizace. 

 

Stačí zvolit zařízení a nahrát funkce ovladače do svítidla. 
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Změna jazyka             

 

                           1. Odklikneme obrazovku tlačítkem. 

        2. Otevřeme nabídku nastavení. 

                            3. Klikneme na první položku (jazyk). 

   4. Zvolíme jazyk v nabídce. 
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Přidání svítidla do aplikace ecoCloud. 

  1. V pravém horním rohu stiskneme tlačítko.  

 2. Zadáme heslo k Wi-Fi síti pro spárování svítidla. 

 3. Jako server nastavíme Dalen Global. 
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Připomenutí události 

  Funkce připomenutí události 

slouží k nastavení upomínek, 

kdy Vám svítidlo připomene 

nastavenou událost. 

Zaškrutnuté znamená 

aktivní  

Název 

Datum a čas 

Způsob upozornění 

Nová připomínka 
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Biorytmus 

  Funkce biorytmus umožňuje 

nastavit svítidlo tak, aby se 

zapínalo přesně podle denního 

rozvrhu. Můžete se například 

nechat probudit tlumeným 

teplým světlem. 

Čas  

Režim svítidla 

Název  

Zapnutí/Vypnutí 

Přidat další nastavení 

Nastavení dní 
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Výběr a seznam svítidel 

  1. Objeví se upozornění o úspěšném připojení svítidla. 

 2.  V menu se objeví připojená svítidla. 

 3.  Svítidlo vybereme kliknutím, podržením ho lze upravit.   

      (str.15) 
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Ovládání svítidla 

Plné světlo 

Noční režim 

Režim spánek 

TV režim 

Režim čtení 

Režim večeře 

Ovládání 

jasu 

Ovládání 

teploty 

Funkce připomenutí, biorytmus,  

ovládání jiných spotřebičů. 

Zapnout/Vypnout 
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Zapnout/Vypnout 

 

Smart Systém 

Biorytmus 

Ovládání  

zařízení 

Připomenutí 

události 


