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eWeLink je bezplatná inteligentná domáca aplikácia, ktorá dokáže 
riadiť a ovládať viac ako sto inteligentných zariadení 80 značiek. 
Je to prvý APP v Číne, ktorý podporuje inteligentnú scénu. 
eWeLink podporuje viac jazykov. V súčasnosti je kompatibilný s 
väčšinou populárnych domácich automatizačných zariadení, ako sú 
Apple HomeKit, Google Nest, Amazon Echo. 
eWeLink sa môže pripojiť k širokej škále inteligentných zariadení 
vrátane prepínača, zásuvky, LED, senzora atď.



Vlastnosti 

eWeLink je inteligentné domáce centrum, ktoré vám umožňuje 
ovládať a kontrolovať svoje obľúbené inteligentné zariadenia 
rôznych značiek v jednej aplikácii cez internet a WiFi pripojenie. 



Diaľkové ovládanie 

Diaľkové ovládanie domácich spotrebičov odkiaľkoľvek a kedykoľvek, 
s kontrolou stavu zariadenia a prevádzkového záznamu súčasne. 



Plánované načasovanie 

Používatelia môžu prednastaviť opakované alebo jednorazové 
časové plány na zapnutie / vypnutie zariadení podľa  potrieb. 

Predstavte si, že svetlo je automaticky večer zapnuté (22:00) a 
ráno  (7:00) vypnuté. 
Úžasné, však? 



Odpočítavanie času 

Časovač odpočítavania umožňuje používateľom zapnúť / 
vypnúť zariadenie v čase odpočítavania. Táto funkcia 
podporuje odpočítavanie až do 24 hodín. 
Môže byť široko aplikovaný na zariadenia s batériou na 
nabíjanie. 
Len si predstavte, že ste mobilný telefón prestali nabíjať po 3 
hodinách odpočítavania. 



Načasovanie slučky 

eWeLink je prvý inteligentný domáci APP na domácom trhu, 
ktorý vydal výkonnú funkciu časovania slučiek. 
Slučka časovača umožňuje užívateľom zapnúť / vypnúť 
zariadenie v predvolených intervaloch a spustiť po 
stanovenú dobu. 
S časovačom slučky môžete spustiť zariadenie každých 30 
minút  na čas 10 minút. 



Funkcia zoskupovania 

Umožňuje používateľom priradiť všetky pridané zariadenia k 
rôznym skupinám, aby mohli zariadenia ľahko kontrolovať a 
spravovať. Ak chcete použiť túto funkciu, jednoducho kliknite 
na rozbaľovaciu ponuku v hornej časti zoznamu zariadení. 

Vytvorte skupinu s názvom „Moja študovňa“ a do domácnosti 
pridajte všetky domáce spotrebiče v študovni, aby ste ju 
mohli pohodlne spravovať. 



Inteligentná scéna 

Inteligentná scéna umožňuje používateľom používať jedno 
zariadenie na automatické spustenie / zapnutie jedného 
alebo viacerých zariadení. 

Môžete teda vytvoriť dve scény s názvom „Návrat domov“ a 
„Opustiť domov“. Ihneď po príchode alebo odchode z domu 
sa dvere otvoria / zatvoria, automaticky sa zapnú / vypnú 
svetlá alebo iné domáce spotrebiče. 



Zdieľanie kontroly 

Majitelia zariadení môžu zdieľať kontrolu nad svojimi 
vlastnými zariadeniami s ostatnými používateľmi eWeLink. 
Pozvite svojich rodinných príslušníkov, aby spolu ovládali 
svoj inteligentný domov! 

Klepnite na „ZDIEĽAŤ“ a zadajte eWeLink ID, s ktorým chcete 
zdieľať (telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), uistite sa, 
že daná osoba je tiež online. Po potvrdení pozvánky bude 
mať určité práva ovládať vaše zariadenia. 



PODPORA eWeLink 

eWeLink Podpora viacjazyčnej verzie sveta na podporu 
viacerých značiek a mnohých typov inteligentných 
hardvérových zariadení aj v slovenčine. 



Ovládateľné zariadenia aplikáciou eWeLink



Ďakujem za pozornosť
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