Ako ovládať Sonoff vypínače hlasom
Pred prvým spustením a zapojením zariadenia sonoff je potrebné si stiahnuť mobilnú
aplikáciu eWelink pomocou ktorej budete zariadenia následne ovládať. Aplikáciu nájdete na
stiahnutie na Google Play a Itunes apple.
Všetky Sonoff zariadenia podporujú ovládanie hlasom za pomoci služieb Amazon Alexa,
Google Home a Google Assistant.
Všetky spomenuté služby zatiaľ komunikujú len v angličtine v nemčine, ale jednoduché
povely sa dajú naučiť a navyše možno použiť skratky, ktoré si môže užívateľ nahovoriť podľa
svojich schopností.
Podpora Apple HomeKit sa pripravuje.
Ako Amazon, tak Goole potvrdil, že na slovenskej verzii svojich služieb usilovne pracujú a
chcú ju uviesť na náš trh, čo najskôr.
My sme mali možnosť otestovať Google Assistant v mobilnom telefóne (je potrebné ho celý
prepnúť do anglického jazyka) a máme tiež k dispozícii WiFi reproduktor Google Home Mini.
Môžeme tak potvrdiť, že všetky Sonoff zariadenie naozaj túto službu podporujú a dajú sa
teda ovládať hlasom.
Ako službu aktivovať v mobilnom telefóne Android:
Ako sme spomenuli, je potrebné prepnúť prostredia telefónu do anglického jazyka. Bez tejto
zmeny nemožno aktivovať aplikáciu Google Assistant
V aplikácii Google Assistant je potrebné pridať službu eWeLink (Settings> Home control>
tlačidlo + "Add new")> pridať službu Smart We Link> prihlásiť sa k službe eWeLink svojím
účtom
Aplikácia potom vyhľadá všetky zariadenia, ktoré máte pod svojím účtom eWeLink
Zariadením je možné pridať umiestnenie ako napríklad Living room, Hallway, Bathroom,
Bedroom, Garage a podobne
Hotovo
Teraz môžete vyskúšať povely napríklad
Hey Google! Turn on all the lights
OK Google! Turn off the kitchen lights
Set the brighttnes of B1 light to 10 percent
A podobne ....
Pre jednoduchšie používanie je možné priamo v aplikácii Google Assistant vytvoriť Shortcuts
(skratky). Stačí potom napríklad povedať "Good night" a Assistant zhasne všetky svetlá
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Záručný a pozáručný servis výrobkov:
Webinfo Slovakia s.r.o. Priekopnícka 1 Bratislava 82106, www.sonoff.sk info@sonoff.sk tel:
0948652396
Verzia užívateľského návodu: 3.0.1sk
Šírenie tohto užívateľského manuálu akýmikoľvek prostriedkami podlieha autorskému zákonu a
písomnému súhlasu autora. Autorské práva patria Webinfo Slovakia s.r.o.
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