APP disponível:

PORTUGUÊS

ARON SMART APP I TUTORIAL
Este tutorial procura esclarecer os utilizadores da aplicação Aron Smart. Com esta aplicação o utilizador pode
controlar as suas lâmpadas Smart, ligando/desligando, regulando o seu brilho, definindo a sua cor... Esta aplicação
também permite o controlo de interruptores, tomadas e câmeras Smart.
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DOWNLOAD ARON SMART APP

A Aron Smart App pode ser descarregada na Play Store (Android) e App Store (iOS). A aplicação actualmente
suporta 3 línguas:
- Português
- Inglês
- Espanhol
Para mudar a linguagem da aplicação altere a linguagem
do sistema nas Definições do telefone. Quando a linguagem
do sistema não é suportada, a linguagem padrão da
aplicação é o Inglês.
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ACESSO À APP

Faça o login da sua conta e password. Na primeira vez que usa a aplicação, deve registar-se através de uma nova
conta com o seu número de telefone ou endereço de e-mail. Pode configurar o seu perfil indo a ‘Perfil’ e clicando
no símbolo ‘ > ’ no topo direito da janela.
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CONFIGURAÇÃO DA CASA

Uma Casa representa um local onde serão instalados os dispositivos. Uma Casa tem uma ou várias divisões.
3.1 CRIAR UMA CASA
Quando não há nenhuma Casa aparece no ecrã um botão ‘Adicionar Casa’. Premir esse botão. Também é possível
adicionar uma Casa indo a ‘Perfil’ -> ‘Gestão das Casas’ -> ‘Adicionar Casa’.

Quando cria uma casa aparece um menu ‘Adicionar
Casa’. Neste menu define o ‘Nome’ da casa, a
‘Localização’ no mapa e a lista de divisões. Pode
remover divisões deseleccionando-as. Pode adicionar
divisões ao premir ’Adicionar outra divisão’. Quando
terminar prima ‘Concluído’.
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3.2 MODIFICAR UMA CASA
Pode sempre aceder e alterar as configurações de uma Casa indo a ‘Perfil’ -> ’Gestão das Casas’ -> <nome da casa>.
Pode gerir as divisões em ‘Gestão das Divisões’.
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CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

Para adicionar um dispositivo ou vários, vá ao menu ‘A minha Casa’ e prima ‘Adicionar Dispositivo’. Pode, em
alternativa, clicar no símbolo ‘ + ’ no canto superior direito da janela.
4.1 LÂMPADAS
Conecte a lâmpada, que deve piscar rapidamente. Se não piscar, ligar e desligar o interruptor da lâmpada 3 vezes,
até à luz piscar rapidamente.
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4.2 INTERRUPTOR / TOMADA / CÂMERA
Ligue o dispositivo e o LED deve piscar rapidamente. Se não piscar, pressione e segure o botão durante 6 segundos,
então a luz vai piscar rapidamente.

Depois de confirmar que o dispositivo está a piscar deve introduzir a palavra-passe do Wi-Fi. Quando adiciona um
dispositivo pode dar-lhe um nome e associá-lo a uma divisão da Casa. Para alterar as configurações de um dispositivo pode clicar no ícone do dispositivo na janela ‘A minha Casa’, em seguida clicar no topo direito da janela,
acessando ao ecrã ‘Informação do dispositivo’.
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Pode também alterar a divisão onde se encontra o dispositivo em ‘Perfil’ -> ’Gestão das Casas’’ -> <nome da casa> ->
‘Gestão das Divisões’ -> <nome da divisão>. Quando adiciona um dispositivo a uma divisão, este é removido da
divisão onde estava antes.

GRUPOS: é possível criar Grupos de dispositivos do mesmo tipo (lâmpadas, interruptores ou tomadas). Em ‘A minha
Casa’ clique no nome do dispositivo. Quando abrir a janela de configuração do dispositivo clique no topo direito da
janela acedendo ao menu ‘Informação do dispositivo’. De seguida prima ‘Criar Grupo’ e seleccione os dispositivos que
pertencem ao grupo. Cada grupo é alocado a uma divisão da mesma forma que um dispositivo.
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CONTROLO DOS DISPOSITIVOS

Os parâmetros dos dispositivos/grupos (interruptor on/off, brilho, cor, etc) podem ser alterados manualmente ou
através de Cenários ou de Automações, excepto as câmeras. As câmeras Smart têm um controlo particular que é
apresentado no capítulo 6.
5.1 MANUALMENTE
Clique sobre o dispositivo/grupo na janela ‘A minha Casa’ e controle os parâmetros que estão disponíveis na faixa
inferior da janela. Ao controlar os parâmetros de um grupo, só terão efeito num dispositivo do grupo se ele tiver
essa função.
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5.1.1 ADICIONAR HORÁRIO
Quando seleccionamos Timer/Schedule nos parâmetros do dispositivo passamos à janela ‘Adicionar horário’.
Podemos adicionar um horário para ligar/desligar o dispositivo premindo o botão ‘Adicionar horário’ no fundo da
página.

5.2 CENÁRIO
Um cenário guarda um conjunto de configurações de dispositivos que são implementados quando o cenário é
activado.
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5.2.1 CRIAR CENÁRIO
Ir à janela ‘Cenários Smart’ e premir o botão ‘ + ’ no topo direito da janela. Seleccionar ‘Cenário’. No menu
‘Configurações Smart’ pode dar um nome ao cenário, e pode definir as configurações de dispositivo a implementar premindo ‘+’ ao lado de ‘Execute as seguintes ações’.
Sempre que adicionar uma ação deve escolher qual o dispositivo, qual o parâmetro a controlar, e qual o seu valor
(e.g. GU10 -> Bright -> 255). Se a opção ‘Mostrar no painel’ for activada, o cenário vai aparecer na página ‘A minha
Casa’. Quando terminar prima ‘Guardar’ no canto superior da tela.
NOTA: o controlo da cor RGB das lâmpadas através de cenários não é suportado. A faixa de temperatura de cor
vai de 1 (quente) a 255 (frio).

5.2.2 ACTIVAR CENÁRIO
Ir à janela ‘Cenários Smart’ e clicar no cenário a implementar.
5.3 AUTOMAÇÃO
Uma automação é semelhante a um cenário pois implementa um conjunto de configurações de dispositivo.
A diferença é que uma automação é activada automaticamente quando certas condições são satisfeitas.
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5.3.1 CRIAR AUTOMAÇÃO
Ir à janela ‘Cenários Smart’ e premir o botão ‘+’ no topo direito da janela. Seleccionar ‘Automação’. No menu
‘Configurações Smart’ pode dar um nome à automacão, e pode definir as condições a ser satisfeitas premindo o
botão ‘ + ’ ao lado de ‘Quando alguma condição é satisfeita’ (e.g. Temperature -> 10ºC).
Pode, em alternativa, escolher activar a automação ‘Quando todas as condições são satisfeitas’.
Pode definir as configurações de dispositivo a implementar premindo ‘+’ ao lado de ‘Execute as seguintes ações’.
Para definir em que periodo de tempo a automação pode ser executada aceda a ‘Validação de segmento de hora’.
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CONTROLO DA CÂMERA

Para uma pessoa aceder ao controlo da câmera deve clicar no ícone da mesma na janela ‘A minha Casa’. Se a
câmera estiver ligada, a imagem de vídeo será recebida na metade superior do ecrã. No ecrã temos os seguintes
parâmetros ou funcionalidades:
6.1 DATA E HORA ATUAIS
No canto superior esquerdo. Caso não apareça, deve clicar no canto superior direito em ‘ ... ’ para aceder às
configurações da câmera e activar em ‘Configurações de Propriedades Básicas’ -> ‘Marca d’água de tempo’
6.2 SINAL %
No canto superior direito. Indica o quão forte está o sinal Wi-Fi na conexão com a câmera.
6.3 ALTIFALANTE
No canto inferior esquerdo do vídeo. Indica se está a reproduzir no telemóvel o som recebido do microfone da
câmera. Premir para ligar/desligar. Se nas ‘Configurações de Propriedades Básicas’ o modo de áudio for
unidireccional o altifalante desliga-se automaticamente quando a funcionalidade Falar está activa.
6.4 SD/HD
Ao lado do altifalante. Indica se a qualidade de imagem é baixa (SD) ou alta (HD).
6.5 ECRÃ COMPLETO
Canto inferior do vídeo. Activa o ecrã completo.
6.6 SENSOR DE TEMPERATURA
Ícone de um termómetro no centro do ecrã. Se o sensor não estiver conectado à câmera o valor será irreal.
6.7 SENSOR DE HUMIDADE
Ícone de uma gota no centro do ecrã. Se o sensor não estiver conectado à câmera o valor será irreal.
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6.8 AO VIVO
Quando este modo está activado, estamos a ver o stream de vídeo em directo. As seguintes funcionalidades
estão disponíveis neste modo:
6.8.1 ALARME
Acede ao menu de ‘Configurações de Detecção de Movimento’, onde pode activar o alarme e a sensibilidade do
sensor de movimento.
6.8.2 FALAR
Quando activo, ao falar para o telemóvel, o som vai ser reproduzido nas colunas da câmera. Se nas ‘Configurações
de Propriedades Básicas’ o modo de áudio for unidireccional o altifalante desliga-se automaticamente quando a
funcionalidade Falar está activa.
6.8.3 GRAVAR:
Grava em vídeo uma certa duração do stream de vídeo ao vivo.
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6.8.4 CAPTURA DE ECRÃ
Grava uma captura de ecrã do stream de vídeo ao vivo.
6.9 REPRODUZIR
Para aceder a este modo é necessário ter um cartão micro SD inserido na parte de trás da câmera. Com um
cartão micro SD, a câmera armazena o stream de vídeo das horas/dias mais recentes (e.g. últimos 30 dias).
A capacidade depende do espaço disponível no cartão SD. Este modo permite reproduzir o stream de vídeo de
uma hora ou data passadas na metade superior do ecrã. No centro do ecrã está uma barra com as horas do dia.
Ao deslizar esta barra para a esquerda, acedemos ao vídeo gravado a uma certa hora passada.

6.9.1 CALENDÁRIO
Ao seleccionar o calendário é possível aceder às gravações de dias passados.
6.9.2 GRAVAR
Ao premir gravar, o telefone começa a gravar o stream de vídeo no seu armazenamento interno.
6.9.3 CAPTURA DE ECRÃ
Ao premir, o telefone guarda uma captura de ecrã para o armazenamento interno.
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CÂMERA, SENSORES E NOTIFICAÇÕES

Uma das funcionalidades da câmera é a capacidade de detectar som e movimento. Se os sensores estiverem
ligados o utilizador vai ser notificado quando alguma presença active os sensores. É possível configurar cada
sensor premindo no ícone da câmera em ‘A minha Casa’, depois premir ‘ ... ’ no canto superior direito para aceder
ao menu ‘Mais’. Depois:
7.1 SENSOR DE MOVIMENTO
Premir ‘Configurações de Detecção de Movimento’. Depois activar o alarme de detecção de movimento e
seleccione a sensibilidade. Sempre que o alarme de detecção de movimento é activado o utilizador recebe uma
captura de ecrã do stream de vídeo em ‘Perfil’ -> ’Centro de Mensagens’.
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7.2 SENSOR DE SOM
Premir ‘Configurações de Detecção de Som’. Depois activar o alarme de detecção de som e seleccione a
sensibilidade. Sempre que o alarme de detecção de som é activado o utilizador recebe uma mensagem de texto
em ‘Perfil’ -> ’Centro de Mensagens’.

8 PARTILHAR O CONTROLO
Pode partilhar o controlo de dispositivos com outros utilizadores da seguinte forma:
8.1 PARTILHAR CASA
Partilha o controlo de todos os dispositivos da casa com outros membros. Os membros que partilham o controlo
de uma casa são uma Família. Para adicionar um membro de família deve ir a ‘Perfil’ -> ’Gestão das Casas’ ->
<nome da casa> -> ‘Adicionar membros’. Se não seleccionar ‘Definir como administrador’, o membro não pode
adicionar/remover dispositivos e cenários.
8.2 PARTILHAR UM DISPOSITIVO/GRUPO
Na janela ‘A minha Casa’ clicar no dispositivo/grupo e aceda ao menu ‘Informação do dispositivo’ / ‘Detalhes do
grupo’ clicando no topo direito da janela. De seguida prima ‘Partilhar dispositivos’ ou ’Partilhar grupo’, e de
seguida prima ‘Adicionar’. Introduza os dados do membro com quem quer partilhar.
9 INTEGRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS
É possível controlar os dispositivos Smart através de serviços como a Amazon Alexa ou Google Home. Para ver
como configurar a integração vá a ‘Perfil’ -> ’Mais serviços’ -> <nome do serviço>.
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