Uživatelský
návod

Flic Hub LR

Začínáme

Pro bezproblémový start se ujistěte, že máte:
1. Aktivní internetové připojení (Ethernet nebo WiFi)
2. Telefon s nainstalovanou aplikací Flic
3. Tlačítko Flic („Flic“) v dosahu Bluetooth Flic Hub LR („Flic Hub“)
Telefon je nezbytný pouze během procesu instalace.
Jakmile je nastavení dokončeno, už nebudete telefon pro ovládání Flicu
potřebovat!

Napájení
MicroUSB Typ-B
elektrická zásuvka

LED

Připojte kabel MicroUSB a externí napájecí adaptér k Flic Hub. Zapnutí Flic Hub je
indikováno jasně červenou LED.
Po přibližně 15 sekundách se LED ztlumí a bude viditelná. Počáteční nastavení
dokončete podle pokynů v aplikaci.
Doporučujeme použít adaptér s minimálně 1A výstupem. Adaptér s menším než
doporučeným jmenovitým proudem může mít za následek nestabilní chování.

Připojení k internetu
Ethernetový port

2pásmová WiFi 2.4 GHz / 5.0 GHz 802.11a/b/g/n/ac

Chcete-li připojit Flic Hub k vaší WiFi síti, otevřete aplikaci Flic a postupujte podle
pokynů k nastavení, abyste Flic Hub připojili k internetu. Alternativně můžete Flic Hub
jednoduše připojit pomocí Ethernetového kabelu.
Pokud Flic Hub nemá aktivní připojení k internetu, nebudete moci využívat všechny
dostupné funkce.
Chcete-li zkontrolovat, zda je připojení k internetu u Flic Hubu aktivní, otevřete v
aplikaci stránku s nastavením Flic Hubu („Flic Hub Settings“). Vyhledejte část nastavení
sítě („network settings“) a spusťte test.

Spárování vašeho Flicu

Chcete-li spárovat zcela nový Flic s Flic Hubem, jednoduše klepněte na tlačítko „+“ v
pravém dolním rohu stránky aplikace Flic Hub. Po stisknutí Flicu by párování mělo
trvat několik sekund.
Pokud chcete spárovat Flic, který byl spárován dříve, budete jej nejprve muset z
tohoto zařízení odebrat. Můžete to udělat tak, že přejdete na stránku aplikace Flic,
kterou chcete odebrat, klepnete na ikonu ozubeného kola a vyberete možnost
„Odebrat“ („Remove“). Nyní můžete toto tlačítko spárovat, jak je popsáno výše.

Nastavení IR zařízení
IR port Flicu

Připojte své Flic IR zařízení k Flic Hubu přes 2,5mm konektor a umístěte IR
zaměřovač ve směru přijímacích zařízení.
Dosah infračerveného signálu je ~ 10 m. Pro dosažení nejlepších výsledků zajistěte
volný průběh IR signálu mezi zaměřovačem a přijímacím zařízením.
Chcete-li nastavit první akci, jednoduše vyberte „IR blaster action“ na stránce
aplikace Flic Hub. Postupujte podle pokynů aplikace a začněte nahrávat IR signál z
libovolného IR dálkového ovladače!

Montáž IR zařízení
IR zařízení Flic používá stejné opakovaně použitelné lepidlo jako Flic.
Jakmile máte nastaveny všechny své akce, můžete jednoduše odlepit štítek a zajistit IR
zaměřovač na vhodném místě, aby sloužil všem vašim zařízením.
Pokud lepidlo začne ztrácet svou lepivost, můžete jej vyčistit
1. Vyjměte jej z IR základny a opláchněte vodou.
2. Setřete nečistoty a znovu jej opláchněte.
3. Nechte jej uschnout na vzduchu, dokud se neobnoví přilnavá funkce.
Neaplikujte rozpouštědla, chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly
lepidlo poškodit.

Audio
3,5mm audio port

Připojte jakýkoli reproduktor k Flic Hubu přes 3,5mm audio Jack konektor.
Díky tomu může Flic Hub přehrávat zvuk jako zpětnou vazbu na stisknutí Flicu.

Požadavky na Apple HomeKit
Flic Hub lze nastavit tak, aby z Flicu zasílal do HomeKitu push oznámení. Nastavení
se provádí pro každý Flic zvlášť. Pamatujte, že Flic nastavený pro HomeKit nelze
kombinovat s jinými akcemi Flic.
Chcete-li začít, ujistěte se, že máte:
1. Aktivní připojení k internetu na Flic Hubu.
2. Zařízení iOS s nainstalovanou aplikací Flic.
3. Aktivní připojení k internetu na zařízení iOS.
4. Flic již spárovaný s Flic Hubem.
5. HomePod, Apple TV nebo iPad nastavený jako domácí rozbočovač.
Pokud jste ještě nenastavili HomeKit ve své síti, doporučujeme to udělat před
přidáním Flicu. To lze provést pomocí aplikace Apple Home.

K ovládání tohoto příslušenství
s podporou HomeKit se doporučuje
nejnovější verze iOS nebo iPadOS.

Nastavení Apple HomeKit
Je důležité, aby Flic Hub i zařízení iOS měli během procesu instalace aktivní
připojení k internetu.
1. Pomocí aplikace Flic se připojte k Fluc Hubu a vyberte Flic, který chcete
přidat do HomeKitu.
2. V detailním zobrazení nastavení Flicu uvidíte přepínací tlačítko s názvem
„Add to HomeKit“ („Přidat do HomeKitu“). Přepněte toto tlačítko do
polohy zapnuto.
3. Před přidáním Flicu je třeba nejprve spárovat samotný Flic Hub s HomeKitem.
V tomto okamžiku k tomu budete vyzváni. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
4. Po spárování pokračujte v nastavení pomocí aplikace Apple Home.
Poznámka: Proces spojený s instalací HomeKitu je nezbytný pouze při spárování
prvního Flicu. U všech dalších tlačítek Flic bude předchozí nastavení s
HomeKitem automaticky sdíleno.

K ovládání tohoto příslušenství
s podporou HomeKit se doporučuje
nejnovější verze iOS nebo iPadOS.

Tovární nastavení

resetovací dírka

Pokud z nějakého důvodu musíte provést obnovení továrního nastavení, musíte
stisknout tlačítko v resetovací dírce po dobu 10 – 15 sekund. Stisknutím tlačítka dojde
ke ztrátě všech nastavení vašeho účtu a Flic Hub se vrátí do továrního nastavení.
Pokud odeberete Flic Hub ze svého účtu a znovu se k němu připojíte, budete při
párování vyzváni k použití továrního hesla. To najdete na štítku na spodní straně
vašeho Flic Hubu.
Pokud během počátečního nastavení přiřadíte své vlastní heslo a zapomenete ho,
musíte pro získání opětovného přístupu provést obnovení továrního nastavení.

Řešení obtíží
Pokud máte problémy s nastavením nebo používáním produktů Flic, na které jste
zde nenašli odpověď, přečtěte si prosím Časté dotazy (FAQ) na:
https://start.flic.io/faq
Případně nás můžete kontaktovat na adrese support@shortcutlabs.com

Certifikace
Prohlášení o shodě Shortcut Labs je k dispozici na https://flic.io/doc
Dokumenty v plném znění naleznete na adrese https://flic.io/compliance
Flic 2 splňuje certifikace FCC, IC, CE, AUS, R-NZ a WEEE, RoHS, REACH.
Flic Hub LR splňuje certifikace FCC, IC, CE, AUS, R-NZ a WEEE, RoHS, REACH.

Bezpečnostní pokyny
Flic Hub a Flic nejsou hračky. Obsahují malé části a příslušenství, které mohou
způsobit udušení. Proto tyto výrobky nejsou vhodné pro děti nebo domácí zvířata.
Všeobecná upozornění
- Nepokoušejte se výrobek opravit.
- Nepoužívejte výrobek při teplotách pod -20 °C nebo nad +54 °C.
- Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Neponořujte do tekutin a nepoužívejte chemické
nebo abrazivní čisticí prostředky.
Specifické pro Flic
- Životnost baterie se zkrátí při intenzivním používání a / nebo používání v extrémních
podmínkách.
- Flic není vodotěsný. Neponořujte jej a nepokoušejte se jej používat pod vodou,
protože by to mělo za následek nevratné poškození, které je mimo rozsah záruky
Shortcut Labs AB.

Záruka
Společnost Shortcut Labs AB zaručuje, že hardware vašeho produktu Flic (dále jen
„produkt“) bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data nákupu
(dále jen „záruční doba“).
Pokud během záruční doby vznikne vada produktu, společnost Shortcut Labs podle
možností a podle příslušných zákonů:
(1) opraví produkt nebo jej vymění za nový nebo repasovaný výrobek nebo součást;
nebo
(2) vrátí původní kupní cenu v případě vrácení vadného produktu.
Tato záruka se nevztahuje na produkty zakoupené od neautorizovaných prodejců
nebo pokud nejsou dodrženy pokyny k použití a aktivaci produktu nebo pokud je
produkt poškozen v důsledku zneužití, nehody, nevhodné úpravy, vlhkosti nebo
jiných příčin mimo přiměřenou kontrolu Shortcut Labs.
Poznámka: Používání baterie se považuje za běžné opotřebení, a proto se na ni
nevztahuje záruka 24 měsíců.
Podrobné informace o záruce naleznete na adrese:
https://flic.io/documents/warranty-policy

Přidejte se k nám!
https://community.flic.io/
Sdílejte své nápady s ostatními uživateli Flicu a držte krok s nejnovějšími
událostmi ve Flic komunitě.

Shortcut Labs AB, Drottning Kristinas Väg 41, 11428, Stockholm, Sweden

