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Instrukcja obsługi Panelu słonecznego SBS-301
[!] Nie demontuj obudowy. Nie dopuszczaj do uszkodzenia mechanicznego. Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.
[!] Nie kładź nic na powierzchnię panelu słonecznego, gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
[!] Produkt nie jest zabawką. Trzymać z daleka od dzieci do lat 5, ponieważ małe części i/lub uszkodzone części mogą
spowodować zadławienie. W razie zadławienia natychmiast szukaj pomocy medycznej.

Przymocuj panel słoneczny do okna i połącz go z silnikiem (gniazdo SENSOR)

Panel słoneczny stale doładowuje baterie silnika, przez co nie jest konieczne ładowanie za pomocą ładowarki. Nie
zastępuje on jednak ładowarki, ponieważ jego moc jest niewystarczająca by naładować w pełni całkowicie
rozładowaną baterię. Moc ładownia zależy od poziomu natężenia światła słonecznego, co powoduje, że w dni
pochmurne i zimowe jego wydajność jest mniejsza niż dni słoneczne i letnie.
Dodatkowo bonusem posiadania panelu słonecznego jest czujnik światła pozwalający uruchomić w silniku Smart
Blinds tryb zimowy (tryb wschodu i zachodu słońca) i letni (tryb przeciwsłoneczny).
Wskazówki dotyczące trybu zimowego / letniego:
Tryb zimowy i letni działa tylko i wyłącznie, gdy panel słoneczny z czujnikiem światła jest podłączony do silnika Smart
Blinds
Uwaga: aby zapobiec przypadkowej reakcji spowodowanej niespodziewanymi okolicznościami (np. oświetlenie przez
reflektor samochodu), czujnik światła zacznie działać po 10 minutach przebywania w ustawionym poziomie
oświetlenia. Dzięki temu czujnik nie będzie zbyt czuły, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego otwierania/zamykania
rolety.
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Tryb zimowy (tryb wschodu i zachodu słońca): Roleta otwiera się podczas wschodu słońca i zamyka podczas
zachodu słońca.
Uwaga: w trybie zimowym roleta otwiera się, gdy aktualny poziom jasności światła jest większa niż wartość
ustawienia poziomu światła w aplikacji ,a roleta zamyka się, gdy aktualny poziom światła jest mniejszy niż wartość
ustawienia w aplikacji.
Uwaga: Wartość ustawienia poziomu światła otwarcia rolety musi być większa niż wartość ustawienia poziomu
światła zamknięcia rolety.
Włączanie trybu zimowego w aplikacji:

Naciśnij tryb
zimowy/letni w
Ustawieniach rolety

Wybierz tryb zimowy

Naciśnij

Pojawią się dodatkowe
opcje. Naciśnij Poziom
światła by otworzyć

Naciśnij

Zmień poziom natężenia
światła przesuwając
palcem po linii natężenia
światła.

Ustaw pożądany poziom i
Zatwierdź.

W analogiczny sposób
ustaw poziom światła by
zamknąć
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Wybierz czas otwarcia
aby podać początek
okresu dnia, w którym
sensor ma działać.
Przesuń palcem by
zaznaczyć wybraną
godzinę i minutę, naciśnij
zatwierdź

To samo wykonaj w
ustawieniu Czas
zamknięcia, by podać
koniec okresu dnia, w
którym sensor ma
działać.
Naciśnij zapisz
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Tryb zimowy jest teraz
włączony

Aby wyłączyć tryb
zimowy przełącz przycisk
na
i naciśnij zapisz

Tryb letni (tryb przeciwsłoneczny): Roleta otwiera się, gdy nie ma słońca, i zamyka się, gdy świeci słońce.
Uwaga: W trybie letnim roleta otwiera się, gdy aktualny poziom jasności światła jest mniejszy niż wartość ustawienia
poziomu światła w aplikacji, a roleta zamyka się, gdy aktualny poziom światła jest większy niż wartość ustawienia w
aplikacji
Uwaga: Wartość ustawienia otwarcia rolety musi być mniejsza niż wartość ustawienia zamknięcia rolety.

Naciśnij tryb zimowy/letni
w Ustawieniach rolety

Wybierz tryb letni

Naciśnij

Pojawią się dodatkowe
opcje. Naciśnij Poziom
światła by otworzyć

www.smartblinds.pl

Naciśnij

Zmień poziom natężenia
światła przesuwając
palcem po linii natężenia
światła.

Wybierz czas otwarcia aby
podać początek okresu
dnia, w którym sensor ma
działać. Przesuń palcem by
zaznaczyć wybraną godzinę
i minutę, naciśnij zatwierdź

To samo wykonaj w
ustawieniu Czas
zamknięcia, by podać
koniec okresu dnia, w
którym sensor ma działać.
Naciśnij zapisz
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Ustaw pożądany poziom i
Zatwierdź.

Tryb letni jest teraz
włączony

W analogiczny sposób
ustaw poziom światła by
zamknąć

Aby wyłączyć tryb letni
przełącz przycisk
na
i naciśnij zapisz

Wskazówka
Tylko jeden z trybów może być włączony na raz, czyli jeżeli włączony jest tryb zimowy nie można włączyć trybu
letniego i na odwrót. Aplikacja nie zezwoli na jednoczesne włączenie obydwu trybów, dlatego gdy mamy włączony
tryb letni, a chcemy skorzystać z trybu zimowego musimy najpierw wyłączyć tryb letni, a następnie ustawić dane
trybu zimowego.

