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 Instalace
tejyhledeV

 aplikace. instalaci a íenžsta ke
 yzodka tejvyhlede a dók RQ ýuveden

 eížn tejnaskenu nebo “CONNECT
 ROBUS„ Play Google nebo Store
 App Apple ěobchod v 

 Registrace

 telefonu hoímobiln
 hoésv slačí nebo adresy ée-mailov ésv ípomoc
 CONNECT ROBUS do aregistrovatz se eteůžM

.

DÚVO  
• teěliknK Connect. ROBUS aplikaci teťSpus
•  tkočítla

 na 
Registrovat

•  ůdajú chíosobn ochrany sadyáz .Odsouhlaste

Email
• V  E-mail nostžmo vyberte obrazovky stičá íhorn 
• Zadejte   

 dók íovacěřov skatíZ
 na teěklikn a adresu e-mailovou svou

• 
 

 

• 

ROBUS

 aplikace do dók  
 .ětšpoédanžánevy  

 v ínen mail zda zkontrolujte, minut 5 -do
 demók míovacěřov s e-mail lešpo máv 

íovacěřtežVlo ov

•
onfeleT

  elefonT nostžmo vyberte obrazovky stičá íhorn V
• 

 dók íovacěřovskatíZ  
 na teěklikn a telefonu hoésv sločí Zadejte

• ROBUS
ROBUS  aplikaci v dók íovacěřov Zadejte

  dók íovacěřov lešpo máv 
• 

íPosledn  krok 
• 

 slicečí a smenaíp obsahovat ímus Heslo
  tu.úč hoésv hesloNastavte  
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meánčíaZ  
• 

 volby šíva
 dle zeván ýjin koliéjak nebo staím zeván rodiny,

 šíva noéjm týb eůžm íjmenříp - zeván 
 rodinu itřVytvo na 

• 
teěliknK

Zadejte

• 

 domu
 emušva vyhovovaly aby ,ívlastn idatřp

 a nitězm nebo stnostiím íchozýv tžípou
 eteůžM cnosti.ádom v pokoje 

  aplikaci pro
 poloze k stupříp povolit muset budete

 ánžMo slunce. paduáz a choduýv ,íasčpo
 diěedpovřp íenčur k ávžípou aplikace

 sto,ím pak  Toto . íněstíum  
 

• 

Nastavte

Nastavit
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idatřP  íenřízaz 
 
•  íenřízaz idatřP - ikonu teěStiskn

• 

 i)Ftla(Wi-ěSv
 >- Lighting o áednj se pásky LED a ejdroz ételněsv

 ,tidlaísv Pro idat.řp chcete ékter ,íenřízaz typ épot
 a Gateways ,Security Electrical, ,Lighting dkyínab z
 vyberte ,ěnčru idatřP karta naávybr ej ež se, teěistjU

• 

 kyčruříp éivatelskžu
  toét produktu especifikac stičá v nebo íenřízaz 

 cečruříp ínčinstala v neteznale podrobnosti šíDal 
 sekund.

 8 žne leéd reset / ínárováp tkačítla míenžidrřp nebo 
 sekund 10 domíapnutzvypnutím/m,íapnutzvypnutím/

m,íapnutz/míypnut
  

   (3x) vídáprov mýopakovan  se To
  .ínárováp imužre do íenřízaz teěepnřP

• 

áblik   rychle kontrolka
  Potvrdit tkočítla na míkliknut

 ínárováp imužre v ej íenřízaz ež te,ďPotvr

• tejadeZ

 HzG 4,2 ětís ezpou
 souj nyáPodporov :mkaánzPo Potvrdit. na
 teěklikn a heslo a iFWi- ětís evázn 

•  toráIndik

 itčDokon
 na teěklikn íenčdokon Po ).é(voliteln

 nánainstalov ej ékter ve stnost,ím
 vybrat a evázn zíchoýv upravit eteůžM

 .íenřízazáenjipořpzíobra   z se 
 

íenčdokon
po  10% cca íenždosa apo blikat estatřp

 loěm by íenřízaZ .yšujevz ěpostupn
 se  (%)íenřízazínárováp   
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íHlavn  ovkazrabo 

11

3

5

6

7 8 9

2

4



ROBUS CONNECT 9

1.  můod ávarpS – ínáníepřp 
ichjej  /yty /domyb

 miýnastaven žij izme 
a eteůžM pravyú .

 domov. ůjsv pro rodiny élennčceív nastavit
 

2. řidatP  íenzaříz – vyberte 

 domova ehošva
 do CTCONNE ROBUS íenřízaz hoénov

 ínáidřp pro + ikonu 

3. ísčaPo  – ílnáAktu 
pro svou nastavili

 stej ékter ,ěstím v íasčpo 
 rodinu.  

4. ačítkalT  ynésc – akmilej 
íevjob

 nyésc ésv teínastav ,
 de.z se 

5. rVýbě  tinostsmí – ínzeobraZ 
nebo enajipořp teám ákter

 íenřízaz echšv 

.ístnostím
 podle íenzobraz 

 

 

6. rVýbě  íenzaříz – dez 
míStisknut datáovl chcete

 ékter ,íenřízaz vyberete 
.

 .ívypnut
 nebo íapnutz ichjej k stupříp ýrychl teáskzí íenřízaz

 vedle íenájnap tkačítla 

7. ínavlH  vkaoazrbo – ýrychl 
 ovkuzobra

 íhlavn na vratán 

8. árChyt  vkaoazrbo – stupříp 
míaczautomati  nebo

 mánésc ke 
 

9. vkaoazrOb  ulfirop – upravte 

 heslo.
 upravte nebo ímenánzo tejuzobraz ,ínastaven

 árodinn ásv 
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íenřTvo  skupin 

 .ěasnčsou datáovl echnyšvej ínžumo
 máv ékter skupin, do vatáidřp eteůžm íenřízaZ

• íenřízaz   ez ednoj na teěklikn ovcezobra édomovsk Na

•   pravyú ikonu na teěklikn eřnaho pravoV
• teěliknK itřytvoV  na  skupinu 

• 

 skupin ceív lenyč týb mohou
 íenřízaZ skupiny do .itžvlo chcete ákter ,íenřízaz

 vyberte ,íenřízaz ádostupn echnašv se zíobraZ

• tejadeZ  težulo a skupiny evázn 

• teěklikn tečna se  skupinypanel ídacáOvl ,  ikonu na  

       kažtu/pravyú        nastavte íněstíum  Skupiny   

a vyberte
 .ázínach

 skupina se ékter ve stnost,ím  
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acezAutomati  

 ínětšspu pro .ínastaven
 chýnůzr mnoho tžípou eteůžM automaticky.

  ovalyčňuskuteakce se aby tak, íenřízaz ínastaven
 nebo nyésc nastavit eteůžm acezautomati íPomoc

 
 í:cjísleduán vatžípou máv ínžumo

 a stoím édomovsk ejižpou CONNECT ROBUS Cloud

• 

 ěteplot
 évybran árovn se nebo nad pod, klesne teplota
 tato zda toho, ěkladáz na akci nastavte - Teplota

•  Vlhkost 
 .ávysok

  nebo ázkín ,íkomfortn je vlhkost - 

• íasčPo 
 o.nčslune 

 neboíěžsn   ,otivšde eno,žzata ,émlhav je -   
 

•  
 den. ýdan pro slunce

paduáz    choduýv neboasč - /chodýV padáZ  
  

• 

 

 as.č ýspecifick na
 akci nastavit a opakovaly  akce éjednotliv

 se aby dny, nastavit eteůžM - náPl

 

 

 

 •   
 obrazovky  

              Smart ikonu na v   édomovsk stičá ídoln    likni  K

• 
 automatizace nostžmo naávybr

 obrazovky stičá íhorn v je ež se,   teěUjist

•  automatizaci idatřp ikonu teěStiskn
• pravy.ú/     kyžtu ikonu na     a  acezautomati evázn jadez 

  
iliknK .

 

 

 

Rychlost

 
 

s/m
26 do 0 od  zímezroénastaviteln ...   žne šítěv
 ej nebo áshodn ej ,šímen ej  -truěv 

 
naěmZ

  staím hoénastaven ínětšopu nebo choduříp iřp
 íspust se acezautomati nebo naésc  -lokace  
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• 
 acizautomati

 pro ekázobr vybertea  eížn           ikonku na teěliknK

• Z

 otepl i ončslune nky,ípodm ěob platit ímus nebo teplo,
 nebo nočslune ej žkdy akci, spustit Chcete .řnap nich,
 z emišv nebo nekípodm chývybran z ednouj naětšspu

 acezautomati ej daz vyberte, dkyínab íbalovaczro  

 
 • míliknutK  ikonu íhorn na + teáidřp 

 eýšv tlenoěvysv ej akj nkuípodm yberteV
 nkuípodm 

•
•

 

 yberteV
        

 
•

 
  chcete  kolik nek,ípodm tolik

míliknutK  stéprov chcete kterou akci teáidřp  ikonu na +

• ínětšSpu
 automaticky apnoutz definovali, stej

 kterou nu,ésc nechte - nyésc 

• íěntšSpu

 cečruříp éivatelskžu v acezAutomati
 stčá zvi - acizautomati nakonfigurovanou

 povolit eteůžm dez - acezautomati 

• Odeslat

  jívaáodehr lostiáud
 se kdy li,ěvid abyste v,áprz centra do

 ímenánzo poslat - íipomenutřp  

• 
 dobu itoučur tejkečvy

 akce šídal mínětšspu edřp -ínědžpoZ   

• ínádáOvl

 

 etejebuřpot kolik ,íakc tolik 
 

tejideřP
ce.čruříp éivatelskžu toét v produktu

 Specifikace stičáv  podrobnosti šíDal nit.ěmz
 chcete ínastaven ékter vyberte, a íenřízaz
 vyberte - íenřízaz chíinteligentn  

• 

• 
 

• 

tejideřP

likniK  itžulo na 
 sahuzro hoévybran ěnčru nebo

 soumraku do svituú od svitu,ú do soumraku
 od den, ýCel .áplatn týb laěm acezautomati

 by hoékter heměb ,íobdob éasovč

• eV

 tka.čítla
 hoéposuvn ípomoc acizautomati tejdeaktivu

 nebo tejaktivu acezautomati ěnésc 
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íenřtvoyV  ynésc 

 m.ůd
 ášv ýcel nebo stnostiím jívaýpokr ékter ny,ésc énlibovol
 tak itřvytvo a íakc chýnůzr mnoho itjspo eteůžM tko.čítla

 na míkliknut mýedinj mýpouh ástupnříp souj ákter
 ,íenřízaz ceív nebo jedno pro ínastaven soubor ej naéSc

• likniK  Smart ikonu na     v 
 ovkyzobra

 édomovsk stičá ídoln  

• teěistjU  
• Pro  na klikni nyésc ínáidřp 

               naéSc nostžmonaávybr   ej ež se,

• likniK  kažpravy/tuú ikonu na    pro  zvuán ínastaven .
• likniK  zkuáobr ikonu na      a 

 nuésc vybranou
 pro zekáobr vyberte   

• míliknutK  ikonu na      tsvérop etechc urokte icak přidáte  
• 

 cečruříp éivatelskžu v Automatizace stčá
 viz - automatizaci nakonfigurovanou povolit

 eteůžm zde - automatizace ínětšSpou

• 
 dobu itoučur kejtečvy

 akce šídal mínětšspu edřp -  ínědžZpo

•  vyberte - íenřízaz chíinteligentn ínádáOvl   

 etejebuřpot kolik ,íakc tolik tejideřP
       ce.čruříp éivatelskžu toét v produktu

 Specifikace stičá v podrobnosti šíDal nit.ěmz
 chcete ínastaven ékter vyberte, aíenřízaz  

• 
• 

 vypnout. jej eteůžm asistenta,
 hoílnádigit nebo acezautomati ípomoc ezpou
 nuésc spustit chcete Pokud ).é(voliteln nceástr

 édomovsk na ilozobraz nyésc tkočítla se aby
 nce,ástr édomovsk na itzobraZ čnaíepřp Povolte

 

 
 

 

• likniK itžUlo na 
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vaáSpr  cnostiádom/domu 
Na ezl domu vaáspr ovkuzobra 

ovkyzobra  
 édomovsk íhlavn stičá íhorn v menu míbalovaczro
 v domu vyáspr reměbýv nebo               ikonkuídoln

 na míkliknut istupovatřp 

.
teěliknK

 .ědom v édostupn stnostiím upravit či idatřp
 ,íněstíum nitěmz ,evázn upravit eteůžm dez spravovat,

 chcete ýkter ,cnostiádom/domu evázn na 

 se. aregistrovatz a nainstalovat edemřp
 aplikaci si číSta rodiny. lenyč idatřp étak dez eteůžM

• teěliknK  lenyč  na idatřP
• Zadejte

 

Nastavte
   lenač noéjm

• zekáobr   ýprofilov 
• Zadejte  nebo sločí ítelefonn jeho emailovou adr  esu
• Pokud ne nebo vceáspr jako Nastavte .

                    vat.žípou pouze eůžm je ,jinakízenříza
 nebo nyésc /odebrat idatřp eůžm vce,áspr jako nastaven

 ivatelžu je 

teěliknK
      

•  it.čdokon na 
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 as miílnádigit s íenjPropo yistent

míitžPou

 aplikace do eniášihlřp
 jste a Home Google nebo Echo Amazon nastaveny

 teám ež se, teěUjist .ůkazříp chýhlasov ípomoc
 datáovl CONNECT ROBUS ízenříza ešva lze

 HomeGoogle  a Alexa Life Smart íaplikac 

.

Alexa

• Z  aplikace menu Alexa vyberte  Skills & 
  

Games
• Do   zadejte ínávávyhled Smart Life
• vyberte  aplikaci Smart Life a teěklikn  tkočítla na 

Enable to Use 
• 

jako
 heslo a noéjm íovacšihlařp éstejn težvlo íenášihlřp Pro

ROBUS  aplikaci v CONNECT a  teěstiskn Link Now
• Pokud   seznamu ze vyberte ni,ávyzv budete ROBUS 

 teěstiskn
 a

Link Now
• míStisknut    Authorize teílěud  aplikaci stupříp Alexa.
• 

teěliknK
                obrazovce na ůpokyn podle okno eteřZav .

• /  ízenříza tíajN na Discover Devices/
• Po cca  45 ch budouáinřvte  ízenříza  ROBUS 

CONNECT naáidřpna,ározpozn 
 

ipravenařp  a
 aplikaci esřp íitžpou

 k 
echnašVAlexa.• 

ákter
 ,ízenříza šílda 

 automaticky. fungovat budou ji,ěpozd teáidřp 
Google Home

• V  aplikaci Google Home teěklikn idatřP + ikonu na  a
 ízenříza   na

 pak 
íNastaven

• Vyberte   Spolupracuje
yhledejteV

 G s ooglem
• aplikaci  Smart  Life
• Vyberte  aplikaci Smart Life 
• v jako heslo a noéjm íovacšihlařp éstejn težvlo íenášhlřip Pro

ROBUS  aplikaci
 

CONNECT  a teěstiskn  Link Now
• vyberte niávyzv budete ,Pokud   ROBUS ze a  seznamu  

teěstiskn  
 

Link Now
• míStisknut  Authorize teílěud   stupříp Google Home
• akmileJ

  boužslu domovskou s íitžpou
 pro ádostupn a naározpozn CONNECT ROBUS

 ízenříza ešva budou propojeny, tyúč budou  

Google Home.
• 

 automaticky. fungovat
 budou ji,ěpozd teáidřp ákter ,ízenříza šídal echnašV
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ULTIMUM CONNECT

ULTIMUM 7W  , olitelná
 )vyměnitelný( límec odolností požární IP65,s
 ,K2700-6500 světla barva v

bílý,  
tidloíSv  ULTIMUM je 

  CONNECT 
 

ROBUS
aplikace ípomoc  a mínádáovlmínastaven s cnostádom

 chytrou pro produktem mýnov 

 hody:ýV
ýzkín

barva
 ípomoc tidlaísv barvy naěprostoru,zm hoétlovaněosv

 typu a ědob ídenn na vislostiáz v ávoliteln tlaěsv 
 odolnost, írnžápo IP65, íkryt évysok ,íněosln index 

chýnitelněvym  mat) ýernč mat, lesk,chrom (chromůmcíl 

nostižMo  ínádáovl sahzRo

Zapnuto/Vypnuto On/Of   f

10-1000

  CCTtlaěsvBarva 0-1000

  inřvte0-86400

acezAutomati  

Zapnuto/Vypnuto On/Of   f

>/=/<10-1000

  CCTtlaěsvBarva >/=/<0-1000

 inřvte>/=/<86400

ínávíStm

ínáasovČ

sahzRo

ínávíStm

ínáasovČ

*Na

 1-1000 rozsahu v ínastaven hodnoty  
    jejich a K000/4000/5000/6000/650032700/ barev teploty  
  tabulku najdete luámanu hoéivatelskžu tohoto21  str. 

* 
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VEGAS CONNECT

VEGAS 240W WI-FI CONTROLER, IP20,
ÉEDNOBAREVNJ

 
 /RGB/RGBW

  míjenánap
 s 

.12/24V
skyáp LED pro jednotek chícídří WI-FIŘada 

 Alexa. onzAma nebo Assistant
 Google íenřízaz a íaplikac ípomoc ínádáovl éhlasov

 étak a acezautomati ny,ésc ínastaven a íseskupen
 ,ínávístm barev, teploty ínastaven ,ívypnut / íapnutz

 :funkce tyto nastavit a datáovl eteůžm CONNECT
 ROBUS můprodukt k stupuříp hoélenádzv

ínádáovl   a aplikaceíPomoc

RGBW

nostižMo  ínádáovl sahzRo

ypnuto/VapnutoZ On/Of   f

10-1000

 inřevt0-86400

acezAutomati  sahzRo

ypnutu/VapnutoZ On/Of   f

>/=/<10-1000

>/=/<86400s

ínávíStm

ínáasovČ

ínávíStm

ínáasovČ
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RGB

nostižMo  ínádáovl  

Zapnuto/Vypnuto On/Of   f

 inřvte0-86400

acezAutomati  sahzRo

ypnuto/VapnutoZ On/Of   f

 inřvte>/=/<86400

sahzRo

ínávíStm

ínáasovČ

ínáasovČ

ínávíStm

CCT1

nostižMo  ínádávlo sahzRo

ypnuto/VapnutoZ On/Of   f

10-1000

 inřvte0-86400

acezAutomati  sahzRo

ypnuto/VapnutoZ On/Of   f

>/=/<10-1000

 inřvte>/=/<86400

ínávíStm

ínáasovČ

ínávíStm

ínáasovČ

10-1000 

10-1000 
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10GU/GLS  CONNECT

GLS/GU10 CONNECT

.  Alexa
 Amazon nebo Assistant Google íenřízaz a íaplikac

 ípomoc ínádáovl éhlasov étak aacezautomati  
 ,nyésc ínastaven a íseskupen ,ínávístm barev, teploty

 íennastav ,ívypnut / ízapnut :funkce tyto nastavit
 a datáovl  eteůžmCONNECT ROBUS můprodukt

 k stupuříp hoélenávzd ínádáovl  a aplikace íPomoc
  CONNECT. ROBUS ůprodukt portfoliu k ipojujeřp

 se GLS/GU10 ůzdroj chýtelněsv LED adař Tato

Tunable white

nostižMo  ínastaven sahzRo

Zapnuto/Vypnuto On/Of   f

10-1000

  *CCTtlaěsvBarva 0-1000

 inřvte0-86400

acezAutomati  sahzRo

Zapnuto/Vypnuto On/Of   f

>/=/<10-1000

 CC *TtlaěsvBarva >/=/<0-1000

 inřvte>/=/<86400

ínávíStm

ínáasovČ

ínávíStm

ínáasovČ
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F.A.Q. 
 íenřízaz muésv ke itjipořp se .Nemohu

• 
 5GHz chítís v ínepracuj

  CONNECT ROBUS ízenříZa GHz? 2,4 íťs teávžíPou

•  WI-FI k heslo ésv Zkontrolujte .
• Pokud

 ícísleduján zkusit eteůžm m,íipojenřp s myéprobl
 teám a GHz 2,4 a GHz 5 ětís ílnádu teám 

:
• heměB  

 GHz. 5 íťs deaktivujte
 ízenříza ínárováp

ijtežPou

      ízenříza ínárováp
 muíprvn k íťs áněžbko  ešva ja heslem a SSID

 mýstejn se hotspot jako telefon ýdruh  

 CONNECT ROBUS cečruříp
 éivatelskžu v íenřízaz o informace tejkontroluZ

.
 internetu k íenjipořp ijebuřPot ?

• Po 
 internet. enjipořp ínen žkdy i ti,ís énjste

ve  datáovl íenřízaz áednotlivj eteůžm ínárovásp

RGBWW

nostižMo  ínádáovl sahzRo

ypnuto/VapnutoZ On/Of   f

10-1000

barva   tlaěsv CCT 0-1000

Countdown  inřvte0-86400

acezAutomati  
Triggers

sahzRo

ypnuto/VapnutoZ On/Of   f

>/=/<10-1000

barva   tlaěsv CCT >/=/<0-1000

ínáasovČ  inřvte>/=/<86400

ínávíStm

ínávíStm

 • 

   
 akJ ? íenřízaz ám resetovat uůzm  

a*N

 1-1000 hurozsa v nastavení odnotyh    
  hjejic a K00/65000/6000/54000/000/30027 barev teploty  
  kulutab najdete uáluman ohékživatelsu otohto 12 str. 

* 

* 
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Pomoc  podpora a 
V  ípomoc kontaktujte sán ebyřpot ěpadříp emailu
nebo

 
 telefonu 

 info@integral-cz.cz 
.  232 765 777 

 doma semjne žkdy i íenřízaz datáovl ?Mohu
•

tel

 
 taěsv hoécel z miíenřízaz miýsv nad kontrolu

 plnou teám internetu, k íenjipořp teám akmileJ
.

olikK  itjipořp uůžm íenřízaz ?
• 

 mesh Wifi Google mésyst ýrouterov tžípou
 emejučdoporu ,íenřízaz ceív etejebuřpotPokud 

  dodavatele.ehošva
 u teáskzí informace šíDal .íenřízaz 50 ža enojipořp

 tím eteůžm routeru mícádom místandardn 

• 

Na

.
 tiís énjste ve íenřízaz echnašv týb íMus ?

• 
 íněstíum nebo íťs

 wifi na ohledu  zbeseskupovat a datáovl ezlíenřízaz   Ne,
.

 ečvaístm énněstán tžípou uůžM ?
•  ičvaístm miístandardn se jínefungu tlaěsv íinteligentn Ne, .

 rovatásp novuz energie el. padkuýv poíenřízaz   muset ?Budu
• Ne,  ínastaven a íťs pamatovat budou si íenřízaz ešva .

čPro
čPro

        procentech v ínávístm ínastaven sahzro ínen ?
  v tlaěsv barvy ínastaven sahzro ínen kelvinech?

• sahzRo

 teploty hodnoty épevn nebo bytku/ústkuůrříp
 1% na sahzro itzome žne eíšsp ,jípodporu íenřízaz ešna
 ákter ,íenšlizro ílnámaxim poskytnout ám To 55.20- nebo

 0-1000 akoj enřdjávy ej barev teploty a ínávístm 

.

CCT Kelvin

2700 0

3000 79

4000 343

5000 606

6000 869

6500 1000

 tabulce ícjíudsleán v yendevu souj íenvnasta
 ynotdho ichjej yteplot a vbare  éněžb éterNěk

anotdHo  ívenatasn
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