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Poznámka: Informace v této příručce platí pro nejnovější verzi 

systému Control4 . Funkce instalací přizpůsobených na míru nemusí 

být kompatibilní s vydáním softwaru Control4 . S dotazy ohledně 

dostupných funkcí se obraťte na prodejce .
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Přehled menu Světla
Nastavení dostupná v tomto menu závisejí na vašich svítidlech  

a nastavení systému .

Svítidla bez možnosti stmívání

Klepnutím je rozsvítíte, nebo zhasnete .

Stmívatelná svítidla

Vyberte si požadovanou úroveň jasu .

Zobrazí nastavení 

osvětlení ve vybraném 

pokoji, patře nebo ve 

všech místnostech .

Zobrazí svítidla 

pouze ve vybrané 

části domu .

Zobrazí světelné 

scény pouze ve 

vybrané části domu .

Zobrazí všechna 

nastavení osvětlení 

ve vybrané části 

domu .
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Používání menu Světla
Pomocí menu Světla můžete doma přizpůsobit osvětlení . Můžete si zobrazit 

svítidla ve všech pokojích a na všech patrech, aniž byste museli měnit místnost 

právě zobrazenou v uživatelském rozhraní . Zde také můžete vytvářet, upravovat 

a zapínat světelné scény .

1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Světla .

 Otevře se menu Světla .

2  Chcete-li ovládat jiný pokoj (a světla zobrazená v menu), vyberte možnost 

Místnost a poté zvolte místnost, kterou chcete ovládat . Chcete-li zobrazit 

všechna světla v domě, vyberte možnost Místnost a poté vyberte položku 

Všechny místnosti .

3  Chcete-li zobrazit stav světla, na horní liště vyberte možnost Světla . Zobrazí se 

všechna světla v místnosti, která lze ovládat .

4  Chcete-li rozsvítit nebo zhasnout světla bez možnosti stmívání, klepněte na 

tlačítko Vyp./Zap. V případě stmívatelných světel upravíte jejich intenzitu tak, 

že klepnete na panel stmívání a podržíte ho .

5  Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou scénu, zobrazte si nejprve všechny 

světelné scény v dané místnosti pomocí možnosti Scény na horní liště . Poté 

zvolte požadovanou světelnou scénu a zapněte ji nebo vypněte .

6  Chcete-li v dané místnosti zobrazit všechna světla a světelné scény, na horní 

liště vyberte možnost Vše . Zobrazí se všechna světla a světelné scény, které lze 

ovládat .
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Používání světelných scén
Světelné scény ukládají nastavení jednotlivých světel, abyste se později mohli 

k danému nastavení rychle vrátit . Světelné scény vytvořené vámi nebo instalačním 

programem můžete vytvořit, upravit nebo zapnout pomocí dotykové obrazovky 

nebo aplikace Control4 v počítači . Světelné scény můžete vytvářet také v nástroji 

Composer HE (prodáván samostatně) .

Chcete-li používat světelné scény, musíte mít v systému domácí automatizace 

obsaženého agenta Světelné scény . Více informací se dozvíte od firmy, která vám 

systém instalovala .

Zapnutí světelné scény

1  V menu Světla zvolte možnost Scény . Zobrazí se seznam světelných scén 

(pokud jste už nějaké vytvořili) . 

2  Vyberte scénu, kterou chcete aktivovat .

Aktivace světelné scény 

1  V menu Světla zvolte možnost Scény .

2  V pravém horním rohu vyberete ikonu tužky  . Otevře se režim Úpravy .

3  Stiskněte tlačítko + .

4  Vyberte místnosti, které chcete do scény přidat, a pak stiskněte tlačítko Další .

5  Vyberte světla, která chcete do scény přidat, a pak stiskněte tlačítko Další .

6  Nastavte intenzitu každého světla nebo vyberte možnost zapnuto/vypnuto . 

Stisknutím tlačítka Naučit můžete také zaznamenat aktuální stav světla .

7  Nastavení scény můžete vyzkoušet stisknutím tlačítka Náhled .

8  Jste-li s nastavením světel spokojeni, stiskněte tlačítko Další .

9  Pomocí klávesnice novou scénu pojmenujte a pak stiskněte tlačítko Další .

10   Vyberte místnosti, které budou zobrazovat tuto scénu ve svém menu Světla, 

a pak stiskněte tlačítko Uložit .
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Úprava světelné scény
1  V menu Světla zvolte možnost Scény .

2  V pravém horním rohu vyberete ikonu tužky  . Otevře se režim Úpravy .

3  Vyberte scénu, kterou chcete upravit, a pak stiskněte tlačítko Upravit .

4  U každého světla upravte intenzitu nebo stisknutím tlačítka Naučit 
zaznamenejte aktuální stav světla .

5  Stiskněte tlačítko Další nebo pomocí tlačítka Přidat světla přidejte nebo 

odeberte světla v ostatních místnostech .

6  Vyberte možnost Další nebo Uložit .
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Používání vypínačů, stmívačů a klávesnic

Světla můžete ovládat pomocí jednoduchých vypínačů či stmívačů . Světla, video 

a zvuk můžete také ovládat pomocí naprogramovaných klávesnic . Dokonce i něco 

tak jednoduchého jako světlo může být nastaveno tak, aby umělo dělat víc věcí 

najednou a provádělo automatizované úlohy . Požádejte instalační firmu, aby vám 

ukázala, jak systém používat .

Světla a klávesnice systému Control4 lze upravit tak, abyste je mohli používat 

v množství různých scénářů . Klávesnici můžete například využít k ovládání 

světelných scén . Stačí přiřadit světelnou scénu k tlačítku na klávesnici . 

S vytvořením světelných scén vám může pomoct prodejce . Scény si také můžete 

vytvořit sami pomocí nástroje Composer HE a pomocí dotykové či televizní 

obrazovky .

Světla a světelné scény můžete také ovládat pomocí vypínačů, stmívačů 

a klávesnic . Bezdrátové vypínače a stmívače umí přímo ovládat intenzitu světla 

stejně jako standardní vypínače neb stmívače . Tlačítka na všech vypínačích, 

stmívačích a klávesnicích systému Control4 lze také nastavit tak, aby ovládala 

jakékoliv kombinace světel, audio/video zařízení, žaluzie, brány nebo nastavení 

zabezpečení .

Stisknutím jednoho tlačítka můžete například:
	 •		Zhasnout	všechna	světla	v domě	a zamknout	všechny	dveře,	když	jdete	spát.

	 •			Ráno	spustit	pomalé	stmívání	světla	v předsíni,	vytáhnout	žaluzie	a zapnout	

zprávy v televizi .

	 •			Rozsvítit	všechna	světla	v kuchyni	a naladit	rádio	na	svou	oblíbenou	stanici,	

zatímco připravujete večeři .

Na tlačítka klávesnice lze také jejich funkce vyrýt, abyste si snáze zapamatovali, 

k čemu každé tlačítko slouží .

Tlačítka klávesnice většinou nastaví instalační firma předtím, než začnete systém 

používat . Když systém už nějakou dobu používáte, můžete si s firmou promluvit 

o změnách systému jako přidání nových světelných scén, programů a aktualizace 

vybavení .
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Používání zařízení
Instalační firma už nastavila hardware vašeho systému a naprogramovala 

automatizované úlohy, takže můžete rovnou začít používat základní ovládaní jako 

vypínače nebo stmívače k rozsvěcení světel .

Používání vypínače
1  Světlo můžete rozsvítit tak, že stisknete a uvolníte horní část vypínače . 

Zhasnete jej stisknutím spodní části vypínače . Je to opravdu snadné .

Používání stmívače
1  Stisknutím a podržením horní části stmívače světlo postupně rozsvítíte . 

Stisknutím a podržením spodní části stmívače jej zase ztlumíte . To je vše!

2  Pokud chcete, můžete stmívač používat také jako klasický vypínač . Světlo 

naplno rozsvítíte tak, že stisknete a uvolníte horní část stmívače . Světlo pak 

opět zhasnete stisknutím a uvolněním spodní části tlačítka . Když už se vám 

intenzita světla zamlouvá, postupné stmívání světla zastavíte stisknutím 

stmívače.	(Rychlost	stmívání	a	okamžik	vypnutí	může	upravit	instalační	firma.)

Používání klávesnice
2  Stiskněte a uvolněte tlačítko klávesnice nebo jej stiskněte a podržte  

(záleží na tom, jak je tlačítko nastavené) .

  Tlačítka můžete přiřadit ke světlu nebo světelné scéně, audiu a videu, ovládání 

teploty a spoustě dalším funkcím . Chcete-li se dozvědět více podrobností 

o nastavení klávesnice, obraťte se na prodejce . (Gravírování tlačítek klávesnic 

se také může hodit .)

     Tip: Vypínač, stmívač či klávesnici lze nastavit tak, aby se rozsvítilo světlo, 

nastavila se příjemná teplota v pokoji a pustila se vaše oblíbená hudba .
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Legal notices
Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and
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GNU

GNU	GENERAL	PUBLIC	LICENSE	TERMS	AND	CONDITIONS	FOR	COPYING,
DISTRIBUTION	AND	MODIFICATION	(Section	3.b.)

You	may	copy	and	distribute	the	Program	(or	a	work	based	on	it,	under	Section	2)	in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:
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for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
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www.control4.com .
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physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives,
memory cards, and the like) . An independent license for such use is required . For details,
visit mp3licensing.com.	Radio	Locator	is	the	service	provider	of	AM/FM	channel	list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread
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