Vzdálené ovládání Vašeho Viadrus kotle
Navštivte nás na www.inthouse.eu
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Je aplikace Inthouse pro mě?
Požadujete snadnou a rychlou obsluhu Vašeho Viadrus kotle z mobilního zařízení, které máte
vždy po ruce? Potom je Inthouse právě pro Vás!
Co je to aplikace Inthouse?
Inthouse propojuje Váš Viadrus kotel s Vámi, ať jste kdekoli.
Jak náročná je obsluha? Musím studovat návod?
Pokud používáte telefon se systémem Android, už umíte vše, co potřebujete.
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Můžu si vybrat, které položky uvidím na obrazovce?
Každý uživatel si může přímo v mobilní aplikaci vytvářet vlastní oblíbené položky.
Díky tomu uvidí na úvodní obrazovce stav částí kotle, které jsou pro něj důležité.
Změna velikosti ikonek a textů dle Vašich potřeb.
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Čímje aplikace Inthouse výjímečná?
Zjednodušili jsme pro Vás ovládání i komplexních prvků tak, aby bylo dostupné skutečně pro
každého. Výrobce může snadno díky Inthouse Cloudu přizpůsobit konfiguraci Vaší aplikace na
dálku, změny se projeví okamžitě.
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Co když potřebuju poradit s ovládáním?
Veškerá dokumentace je po ruce na jeden dotyk přímo v aplikaci.
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Která zařízení jsou podporovaná?
Podporovány jsou všechny Viadrus kotle s řídícími jedotkami Siemens Climatix se síťovým portem a aplikace běží na všech smartfonech a tabletech s OS Android 4.0 a novějším.
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Jak Inthouse získám?
Požádejte o něj při nákupu Viadrus kotle, nebo se zeptejte na jeho dostupnost u Vašeho již
zakoupeného zařízení. Instalace a konfigurace aplikace je jednoduchá a zabere jen pár minut.

Časový plán hračkou!
Stává se Vám, že nasledující ráno chcete
začít o hodinu dříve? S Inthousem můžete
změnit svůj plán jediným dotykem. Nikdy
to nebylo jednodušší!
Při nastavení plánu můžete použít gesta,
která Vám pomůžou lehce nastavit plán
na minutu přesně.

Vše, co potřebujete, je po ruce!
Ovládání celého Viadrus kotle je
přehledně uspořádáno, a tak nikdy
neztratíte přehled o jeho stavu.
Šetřete své náklady!
Díky neustálému přístupu ke svému
Viadrus kotlu lehce optimalizujete
nastavení tak, abyste ušetřili své
náklady. Alarmy Vás notifikují v případě jakéhokoli problému.

Podle Vašich představ!
Vyberte si Vaše oblíbené objekty, abyste
je měli vždy po ruce na hlavní obrazovce.
Na ní uvidíte vše potřebné, jako předpověď počasí, aktuální čas, odkazy na dokumentaci nebo Vámi vytvořené profily.

Maximálně jednoduchá instalace!
Abychom Vám zpříjemnili mnohokrát
zdlouhavou instalaci, zjednodušili jsme
ji, jak jen to šlo!
Od vašeho prodejce Viadrus kotlů získáte unikátní kód, který stačí zadat do
aplikace Inthouse. Může to být ještě
jednodušší?

Připojte se odkudkoli!
Díky Inthouse Cloud Access
Pointu již nemusíte řešit žádné
problémy s připojením. Od teď
je Váš Viadrus kotel dostupný z
celého světa.
Připojení je maximálně bezpečné,
spolehlivé a rychlé.
V případě technické poruchy můžete technikovi udělit vzdálený
přístup.

