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Połączenie grzałki ze Smartfonem.
Aby połączyć grzałkę ze Smartfonem należy podstępować zgodnie z niniejszą instrukcją.
Dodanie grzałki do jednego Smartfon-a spowoduje, że będzie ona automatycznie dostępna
również na wszystkich pozostałych, które są podłączone do Twojego konta SUPLA.
Zanim rozpoczniesz upewnij się, że posiadasz smartfon z systemem Android lub iOS, a Twoja
grzałka jest poprawnie zamontowana, podłączona do zasilania i włączona.

Krok 1. Instalacja aplikacji SUPLA
W przypadku systemu Android, przejdź do Google Play. W przypadku iOS, przejdź do App
Store. Następnie wyszukaj aplikację o nazwie „SUPLA” i ją zainstaluj.

Uruchom aplikacje Supla, a następnie wprowadź adres
email Twojego konta założonego na cloud.supla.org. Jeżeli
nie posiadasz jeszcze utworzonego konta, naciśnij
„Utwórz konto” i postępuj zgodnie z poleceniami kreatora
dodawania.
Nie zaznaczaj opcji „Ustawienia zaawansowane”

Krok 2. Połączenie grzałki z aplikacją SUPLA
Zanim rozpoczniesz łączenie grzałki z aplikacją, upewnij się, że pracuje ona w trybie
„Parowania”. Tryb „Parowania” sygnalizowany jest miganiem drugiej kropki na wyświetlaczu
sterownika grzałki. W trybie tym grzałka rozgłasza sieć WiFi o nazwie rozpoczynającej się od

Jeżeli grzałka nie pracuje w trybie parowania, należy ją w ten tryb przełączyć wykonując
poniższe czynności.
- Wyłącz grzałkę przytrzymując przycisk minus (na sterowniku lub pilocie) przez 5 sekund.
- Ponownie przytrzymaj przycisk minus (na sterowniku lub pilocie) przez 5 sekund.

frazy „HEATPOL”.

Rozwiń menu aplikacji SUPLA i naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”. Następnie naciśnij dalej.

Jeżeli kreator dodawania wyświetli komunikat o treści „Kreator dodawania jest dostępny tylko
gdy nawiązano połączenie z serwerem na podstawie wprowadzonego w ustawieniach adresu
email!”, oznacza to, że w ustawieniach zaznaczono opcję „Ustawienia zaawansowane” i należy
odznaczyć tą opcję.

Jeżeli wyświetli się komunikat z informacją, że aplikacja wymaga dostępu do lokalizacji
urządzenia lub GPS, należy udzielić zezwolenia. Aplikacja SUPLA wymaga dostępu do tych
funkcji wyłącznie na cele poszukiwania urządzeń do sparowania w czasie działania kreatora.

Jeżeli kreator dodawania wyświetli komunikat o treści „Rejestracja urządzeń we/wy jest
obecnie wyłączona. Aby kontynuować przejdź na stronę cloud.supla.org i w zakładce [Moja
SUPLA] włącz dodawanie urządzeń.”, przejdź na stronę cloud.supla.org. Następnie przejdź do
zakładki [Moja SUPLA] i naciśnij przycisk

Tak aby zmienił się na:

Wybierz sieć WiFi (dot. systemu Android) lub
wprowadź jej nazwę (w przypadku iOS) przez
którą grzałka będzie uzyskiwała dostęp do
sieci Internet. Następnie wprowadź hasło
dostępu do wybranej sieci i naciśnij „Dalej”.

Wielkość liter ma znaczenie. Zwróć uwagę
czy w nazwie sieci nie ma znaków
specjalnych.

W przypadku systemu Android w
kolejnym kroku po prostu naciśnij
„Start”.

W przypadku systemu iOS przejdź do
ustawień systemowych. Następnie
ręcznie połącz się do sieci WiFi, której
nazwa rozpoczyna się od frazy
„HEATPOL”. Po połączeniu się z tą siecią
wróć do aplikacji SUPLA i naciśnij
przycisk Start.

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie wyświetli się podsumowanie widoczne poniżej, a po
naciśnięciu OK, Twoja grzałka pojawi się na liście w aplikacji.
Jeżeli grzałka nie pojawiła się na liście urządzeń powtórz krok nr 2 zwracając szczególną
uwagę na informację „Poprzedni status”, która wyświetlana jest w podsumowaniu kreatora
dodawania. Może zawierać ona informację o błędzie przez który grzałka nie mogła nawiązać
połączenia z serwerem. (Np. błędne hasło do sieci WiFi)

Krok 3. Połączenie grzałki z kolejnymi Smartfonami
Zanim rozpoczniesz upewnij się, że włączono możliwość rejestracji kolejnych smartfonów.
Aby to zrobić zaloguj się przy użyciu przeglądarki internetowej na cloud.supla.org. Przejdź do
zakładki „Smartfony” i kliknij w przycisk:

Zmieniając go na:

Zainstaluj i uruchom aplikację SUPLA na kolejnym urządzeniu (Smartfon/Tablet).
Następnie wprowadź w ustawieniach ten sam adres email jaki wprowadzono w pierwszym
Smartfonie i naciśnij przycisk OK. Wyświetli się komunikat informujący, że Smartfon nie ma
przypisanego identyfikatora dostępu.

Przejdź na cloud.supla.org do zakładki „Smartfony”. Odszukaj nowy Smartfon i przypisz mu
identyfikator dostępu.

Po naciśnięciu OK, przejdź do aplikacji SUPLA w smartfonie i naciśnij przycisk „Odśwież”.

