
Stáhněte si a nainstalujte na svůj mobilní telefon
aplikaci Honeywell Home s touto ikonou : 

Postup       připojení termostatu T6/T6R
na mobilní aplikaci - Android

T6

T6R

2.

Aplikace je k dispozici zdarma v českém jazyce,
- pro zařízení Android na Google play

Nainstalujte termostat T6 nebo T6R včetně ovládací jednotky, 
a připojte jej na napájení (viz instalační návod v balení termostatu)

1.

internet cloud

Schéma vzdáleného přístupu :

.

.

.

domácí 
router

http://blog.appliedis.com/wp-content/uploads/2013/11/android1.png
http://blog.appliedis.com/wp-content/uploads/2013/11/android1.png
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.totalconnectcomforteurope&hl=en


Spusťte aplikaci Honeywell Home a vytvořte si účet – zvolené 
přístupové heslo nezapomeňte !!!

3.

Stiskněte Vytvořit Účet
a vyplňte formulář :
- křestní jméno
- příjmení
- emailovou adresu

Stiskněte tlačítko dole :
Poslat ověřovací kód

Na zadanou emailovou adresu Vám přijde 6-místný ověřovací kód,
který zadáte zde :

Stiskněte Vytvořit, a v dalším formuláři 
vyplňte heslo a potvrďte jej
(věnujte pozornost požadovaným 
parametrům pro tvorbu hesla) 



V aplikaci Honeywell Home přidejte nové zařízení – vyberte správný 
typ termostatu (kabelový nebo bezdrátový)

4.

O úspěšném vytvoření účtu
budete informováni emailem

Zvolte typ termostatu, 
který připojujete

Důležitý krok před započetím procesu připojování :

V nastavení svého telefonu zkontrolujte :
1. že máte spuštěná mobilní data
2. že máte zapnuté sdílení polohy
3. ubezpečte se, že je telefon připojený na Vaší

domácí wifi síť 2,4GHz – na tu síť, kterou budete
používat pro připojení termostatu. Jestliže je
připojen na jinou síť, změňte nastavení wifi

„moje wifi“

Teď je správná chvíle na to, abyste si 
někam zaznamenali přístupové heslo 
– dříve než jej zapomenete

DOPORUČENÍ

Pokud se Vám aplikace rovnou neotevřela 
(nebo pokračujete později), otevřete aplikaci
a přihlaste se Vaším jménem (emailová adresa) 
a heslem



Nyní přichází samotná procedura připojování termostatu na Vaší 
domácí wifi síť a na cloud. Postupujte podle pokynů na obrazovce 
telefonu – pečlivě čtěte, co máte dělat a vyvarujte se zbrklých reakcí !

5.

V prvních dvou krocích se 
ujistěte, že popisovaný stav 
odpovídá realitě.
V kladném případě stiskněte 
„Ano“.

Nyní podle pokynu přidržte 
prst 5 sekund na zobrazované 
teplotě na termostatu –
objeví se rotující rámeček 
kolem teploty…

… a následně se na displeji 
termostatu zobrazí jeho 
identifikační číslo.



Může vyskočit okno s hláškou
„Internet není k dispozici“,
ignorujte jej

… a výsledkem by měla být tato
obrazovka :

Pokračujte stisknutím Další

Stiskněte tlačítko Další,
a aplikace Vás přesměruje
do nastavení telefonu
/ nastavení sítí wifi

Vyberte síť termostatu

Stiskněte PŘIPOJIT

Nyní stiskněte tlačítko ZPĚT,
které je NA TELEFONU,
pro návrat do aplikace

TSTAT 123456

Internet není dostupný
Připojte se k jiné síti

CONNECTING

Na displeji termostatu
se objeví CONNECTING

TOTO JE DŮLEŽITÝ KROK !



Po zdárném připojení termostatu následuje krátké ověření a proces 
základního nastavení 

6.

Na displeji termostatu se objeví 
4-místný PIN.

4321

Vepište tento kód do polí
v aplikaci na telefonu.

Nastavte jazyk termostatu …

… dále formát zobrazení času

a ještě si to zkontrolujte :

Jste-li spokojeni, 
stiskněte tlačítko Další

Od aplikace přijde potvrzení,
že nastavení je dokončeno.
Stiskněte tlačítko Další



Nyní je zapotřebí se připojit k domácí wifi síti :

Odsouhlaste, že wifi 2,4 GHz 
máte na místě k dispozici

Vyberte správnou síť
a stiskněte Další

Pokud bude vyžadováno, 
zadejte heslo své wifi sítě 
a stiskněte Další

Vyčkejte, než se zařízení připojí

Zpět

Zadejte heslo wifi sítě

moje wifi

Heslo



Vytvoření lokace, pojmenování termostatu a dokončení registrace7.

Vytvořte si svou lokaci,
a pojmenujte si ji
(např. „Tady je Krakonošovo“)

Následně pojmenujte termostat
- můžete zvolit „Termostat“,
vytvořit „Termostat kuchyň“ … Termostat se zapíše na cloudu

Nastavení geofencingu – aplikace bude sledovat polohu Vašeho telefonu 
(a telefonů všech členů domácnosti), a řídit nastavení termostatu

8.

Efektem geofencingu je, že když se 
uživatel blíží domů, nastaví se 
komfortní teplota a když se vzdaluje, 
nastaví se útlumová teplota – to vše 
automaticky, bez zásahu uživatele

Chcete-li využívat geofencing, 
stiskněte Další

Chcete-li používat standardní
časový program, stiskněte Přeskočit

V případě, že jste zvolili využívání 
geogecingu, potáhněte za okraj 
kruhu a nastavte tím, kdy má být 
aktivována komfortní teplota

Časový program můžete kdykoli nastavit
buď v aplikaci, nebo přímo na termostatu



Nastavení teplot pro režim geofencingu a ukončení instalace 
termostatu

9.

Nastavte teplotu, kterou 
chcete mít, když jste doma
(komfortní teplota) :

Stiskněte tlačítko Další Stiskněte tlačítko Další

Nastavte teplotu, kterou 
chcete mít, když jste pryč
(útlumová teplota) :

Nastavte čas, kdy chodíte spát 
a kdy vstáváte, a jakou teplotu 
chcete mít v noci :

Stiskněte tlačítko Další

Překontrolujte si své nastavení,
které jste zvolili pro provoz
v režimu geofencingu :

Stiskněte tlačítko Další

Nastavení zřejmě do jiného 
termostatu kopírovat
nebudete, takže to přeskočte

Stiskněte Přeskočit a Další

Sláva, zvládli jste to !
Je zde vítězná obrazovka !

Stiskněte HOTOVO

GRATULUJEME !!!



Používání aplikace Honeywell Home, její možnosti, a nabídka dalších 
kompatibilních zařízení pro Smart Home

10.

Po otevření aplikace Honeywell Home 
vidíte počasí, jaké je v lokaci termostatu, 
a prvky (nebo lokace), které jsou do Vaší 
aplikace připojené :

Stiskněte jméno termostatu pro vstup
na ovládací obrazovku

Ovládací obrazovka termostatu – obsahuje naměřenou 
teplotu, požadovanou teplotu, informaci o současném 
režimu, a ovládací prvky pro změnu režimu a časového 
programu : 

Víte, že stejnou aplikaci můžete používat pro další zařízení ?

zabezpečovací 
kamera

C2

detektor
úniku vody

W1

Více informací na GetConnected.HoneywellHome.com/cz

https://getconnected.honeywellhome.com/cz

