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A. APLIKACJA NORSUPONE IOT
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APLIKACJA NORSUPONE IOT
NorsupOne to powszechna platforma do zarządzania informacjami dotyczącymi IoT 

i.gwarancji. Instalator udostępnia aplikację, wysyłając link z zaproszeniem na adres

email klienta. Klient może użyć tego linku, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

Instalator przypisze sterownik do klienta. Klient może dodawać i sterować

urządzeniami pod sterownikiem dodanym przez instalatora. Klient otrzyma informacje

o gwarancji w menu Produkt

A.1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Klient może zalogować się do tej aplikacji przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła.

Rysunek 1: Pokazuje stronę logowania użytkownika

A.2 DODAWANIE URZĄDZEŃ DO STEROWNIKA

Klient może dodać urządzenia, wykonując następujące czynności:

 Zaloguj się do aplikacji, zostanie wyświetlony pusty ekran interfejsu

 Kliknij ikonę Rozwijanego Menu w lewym górnym rogu ekranu, zostanie wyświetlona

Rozwijane Menu
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 Wybierz opcję Smart Pool, wyświetli się pusty interfejs z ikoną dodaj w prawym

dolnym rogu

 Kliknij ikonę dodaj, pojawią się dwie opcje: Devices and Sensors (Urządzenia i Czujniki)

 Wybierz opcję Devices (urządzenia), wyświetli się lista urządzeń, wybierz urządzenie

które zamierzasz dodać

 Następnie kliknij opcję Connect (Połącz) u dołu ekranu

 Dodane urządzenie zostanie wyświetlone na ekranie (Kliknij na strzałkę wstecz, by

zobaczyć ekran z dodanymi urządzeniami)

Rysunek 2: Pokazuje ikonę Rozwijanego Menu

Rysunek 3: Pokazuje opcję Smart Pool w Rozwijanym Menu
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Rysunek 4: Pokazuje proces dodawania urządzenia

A.2.1 DODAWANIE CHLORATORA SOLI

 Kliknij ikonę dodaj

 Wybierz opcję Devices (urządzenia)
 Wybierz Salt Chlorinator (chlorator soli) z listy urządzeń, wyświetli się wybrane

urządzenie i numer portu

 Kliknij opcję Connect u dołu ekranu, urządzenie zostanie dodane
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A.2.2 STEROWANIE CHLORATOREM SOLI

A.2.2.1 USTAWIANIE POZIOMU UBJĘTOŚCI KWASU W CHLORATORZE SOLI

 Kliknij przycisk zasilania by włączyć lub wyłączyć chlorator soli

 Na środku ekranu jest przycisk reset, kliknij go

 Wyświetli się okienko z potwierdzeniem, kliknij Confirm (Potwierdź)

 Wprowadź wartość w odpowiednim polu i kliknij Submit (Zatwierdź)

Rysunek 5: Pokazuje opcję resetowania

Rysunek 6: Pokazuje wyskakujące okienko z potwierdzeniem
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Rysunek 7: Pokazuje pole do wprowadzenia wartości i opcję Submit

A.2.2.2 STEROWANIE POZIOMEM ORP I PH

 Aby sterować poziomem ORP i pH kliknij na odpowiednie suwaki po WŁĄCZENIU chloratora

soli.

 Aby aktywować tryb Boost, kliknij przycisk Boost. Nie możesz sterować poziomem ORP i pH

jeśli chlorator soli jest WYŁĄCZONY lub działa w trybie BOOST.

 Kliknij przycisk Boost aby wyjść z trybu boost

 Zakres wartości pH i ORP możliwy do kontrolowania przez aplikację zawiera się pomiędzy
6,8 - 7,8 i 500 - 900.

Rysunek 8: Pokazuje przycisk zasilania i suwaki sterowania ORP i pH
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Rysunek 9: Pokazuje przycisk Boost i tryb boost

A.2.2.3 PRZEGLĄDANIE HISTORII CHLORATORA SOLI

Aby wyświetlić dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne dane dotyczące pH, ORP,

temperatury i stężenia soli, kliknij na odpowiednie opcje.

Rysunek 10: Pokazuje opcje wyświetlania danych ORP, pH, temperatury i stężenia soli
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Rysunek 11: Pokazuje wykres i opcję wyboru danych dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych

A.2.4 DODAWANIE POMPY CIEPŁA

Aby dodać pompę ciepła, można postępować zgodnie z tą samą procedurą, co przy

chloratorze soli (patrz A.2.1). Wybierz heat pump (pompę ciepła) po kliknięciu opcji

devices (urządzenia). (Podłącz pompę ciepła do portu: 19, Pompa ciepła zatrzyma się

automatycznie, jeśli temperatura spadnie poniżej 10ºC)

A.2.5 STEROWANIE POMPĄ CIEPŁA

 Kliknij przycisk zasilania aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ pompę ciepła

 Kliknij na suwak aby dostosować temperaturę
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Rysunek 12: Pokazuje przycisk zasilania i suwak temperatury

A.2.5.1 PRZEGLĄDANIE HISTORII POMPY CIEPŁA

Kliknij opcję Current Temperature (aktualna temperatura) by przejrzeć dobowe, 
tygodniowe, miesięczne i roczne dane pompy ciepła.

Rysunek 13: Pokazuje kroki, aby wyświetlić dane temperatury

A.2.6 DODAWANIE POMPY O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

Aby dodać pompę o zmiennej prędkość, można postępować zgodnie z tą samą procedurą, co

przy chloratorze soli (patrz A.2.1). Wybierz variable speed pump (pompa o zmiennej

prędkości) po kliknięciu opcji devices. (Podłącz pompę o zmiennej prędkości do portu: 13).
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A.2.7 STEROWANIE POMPĄ O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

 Kliknij na przycisk zasilania aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ pompę
o.zmiennej prędkości

 W celu ustawienia prędkości pompy kliknij na S1, S2 lub S3

 Kliknij na przycisk A, aby ustawić tryb automatyczny

Rysunek 14: Pokazuje opcje sterowania i przycisk Auto pompy o zmiennej prędkości

A.2.8 DODAWANIE OŚWIETLENIA SMART

Aby dodać oświetlenie smart, można postępować zgodnie z tą samą procedurą, co przy

chloratorze soli (patrz A.2.1)

Rysunek 15: Pokazuje ikonę dodawania 
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Rysunek 16: Pokazuje opcję Devices (Urządzenia)

Rysunek 17: Wybór oświetlenia smart z listy urządzeń
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Rysunek 18: Pokazuje opcję Connect/Add (Połącz/Dodaj)

Rysunek 19: Pokazuje dodane oświetlenie smart w interfejsie 

A.2.9 STEROWANIE OŚWIETLENIEM SMART

 Kliknij przycisk zasilania aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ
oświetlenie smart
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Rysunek 20: Pokazuje przycisk wyłączania i włączania oświetlenia smart

A.2.9.1 DODAWANIE PRZEDZIAŁU CZASOWEGO

Użytkownik może ustawić przedział czasowy dla oświetlenia smart, wykonując następujące kroki.

 Kliknij na ikonę kalendarza w górnym prawym rogu ekranu

 Kliknij ikonę dodaj, zostanie wyświetlony ekran wyboru godziny rozpoczęcia, 

zakończenia i dni

 Po wybraniu godziny i dni kliknij opcję Dodaj przedział czasowy na dole strony. 

Przedział czasowy zostanie dodany. Klient może dodać wiele przedziałów czasowych, 

wykonując te same czynności

Rysunek 21: Pokazuje kalendarz  
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Rysunek 22: Pokazuje ikonę Dodaj

Rysunek 23: Pokazuje wybór czasu rozpoczęcia i zakończenia

Rysunek 24: Pokazuje opcję Dodaj przedział czasowy
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A.2.9.2 USUWANIE PRZEDZIAŁU CZASOWEGO

 Aby usunąć przedział czasowy, przeciągnij w prawo przedział czasowy i kliknij 
opcję delete (usuń)

 Wyświetli się okienko z prośbą o potwierdzenie, kliknij opcję delete (usuń)

Rysunek 25: Pokazuje dodany przedział czasowy

Rysunek 26: Pokazuje kroki do usunięcia przedziału czasowego
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A.3 ALARMY

W przypadku nieprawidłowego działania urządzeń użytkownik otrzyma alarm jako 

powiadomienie. Aby wyświetlić szczegóły alarmu, kliknij powiadomienia.

Rysunek 27: Pokazuje kroki, aby wyświetlić szczegóły alarmu

A.4 DODAWANIE GOŚCIA

Użytkownik może dodać gościa z możliwością dodawania i sterowania urządzeniami 

i.czujnikami pod jego nieobecność. Gość ma również dostęp do przeglądania produktów, 

ale.nie może dodawać ani usuwać sterownika lub produktów.

Aby dodać gościa, wykonaj następujące kroki: 

 Przejdź do nawigacji

 Wybierz opcję Guest (Gość), wyświetli się pusty ekran z ikoną Dodaj

 Kliknij ikonę dodaj, następnie wprowadź adres email gościa i kliknij opcję Invite 

(Zaproś)

 Gość może wypełnić dane profilu, logując się do linku wysłanego na jego adres email
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Rysunek 28: Pokazuje, jak dodać gościa

A.5 RESETOWANIE Wi-Fi

Użytkownik może zresetować Wi-Fi i hasło wykonując następujące kroki:

 Udaj się do nawigacji i wybierz opcję Settings (Ustawienia)

 Kliknij przycisk Reset controller Wi-Fi (Resetuj sterownik Wi-Fi)

 Aktywuj tryb AP sterownika (przytrzymaj przycisk R-Wi-Fi przez 15 sekund i puść, gdy 

diody LED zaczną migać) i kliknij Next (Dalej)

 Połącz telefon z punktem dostępu swimo (hasło-swimo000), następnie kliknij

next (dalej)

 Podaj SSID oraz hasło domowej sieci Wi-Fi, następnie kliknij Reset u dołu ekranu

 Zrestartuj sterownik (obie diody LED zaświecą się po nawiązaniu połączenia Wi-Fi) 

następnie kliknij Next (Dalej)

 Połącz swój telefon z domową siecią Wi-Fi, następnie kliknij Next (Dalej)
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Rysunek 29: Pokazuje proces resetowania Wi-Fi

A.6 WYLOGOWANIE

Użytkownik może wylogować się z aplikacji mobilnej wykonując następujące kroki:

 Udaj się do nawigacji

 Kliknij w nazwę użytkownika podaną w górnej części panelu nawigacji, wyświetli się 

profil użytkownika (możesz edytować profil, klikając ikonę Edytuj z prawej strony)

 Kliknij opcję sign out (wyloguj) u dołu ekranu
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Rysunek 30: Pokazuje proces wylogowania
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B. INFORMACJA O GWARANCJI
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B.3 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA

Klient lub instalator w imieniu klienta może dodać produkt, aby uzyskać informacje o gwarancji.

➢ Zaloguj się do aplikacji jako klient za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła.

Rysunek 32: pokazuje stronę logowania użytkownika

B.3.1 DODAWANIE PRODUKTÓW

 Zaloguj się do aplikacji i przejdź do nawigacji

 Kliknij na opcję Products (Produkty)

 Kliknij ikonę Dodaj w prawym dolnym rogu ekranu, wyświetli się strona dodawania 

produktów

C. Użytkownik może zarówno zeskanować kod QR jak i kod kreskowy lub wprowadzić numer 

seryjny ręcznie. W przypadku skanowania:

 Kliknij na opcję Scan i zeskanuj kod QR lub kod kreskowy

 Wyświetli się lista produktów

 Wybierz swój produkt, zostanie wyświetlony obraz i numer urządzenia

 Kliknij opcję Save (Zapisz), produkt zostanie dodany i zostanie wyświetlony na stronie 

Produkty

 Kliknij na opcję Upload Bill copy (Prześlij kopię rachunku), zostanie wyświetlona 

strona z obrazem produktu i numerem seryjnym
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 Kliknij opcję Add purchase bill (Dodaj rachunek), u dołu strony

 Aby wstawić rachunek za produkt, użyj opcji aparatu lub prześlij rachunek 

z.urządzenia

 Wprowadź Purchase date (Datę zakupu) następnie kliknij opcję Add (Dodaj), 
rachunek zostanie dodany

 Wróć do nawigacji, kliknij na opcję Products (Produkty), szczegóły gwarancji 

produktu zostaną pokazane w dodanym produkcie
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Rysunek 33: Pokazuje proces dodawania produktu i rachunku w celu uzyskania informacji o gwarancji 

B.3.2 DODAWANIE RACHUNKU PRZEZ KLIENTA ZA POMOCĄ APLIKACJI INTERNETOWEJ 

 Zaloguj się do aplikacji internetowej

➢ Kliknij na ‘Devices’ (Urządzenia) u dołu strony, wyświetli się lista urządzeń

➢ Kliknij na ikonę oka, aby obejrzeć okienko zawierające informacje dotyczące 

zamówienia

➢ Kliknij na opcje ‘add bill’ (dodaj rachunek) u dołu okienka

➢ Otworzy się następne okienko, kliknij opcję ‘choose file’ (wybierz plik) u dołu okienka 

i wybierz plik do przesłania

➢ Następnie kliknij na opcję ‘update device’ (aktualizuj urządzenie)
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➢ W przypadku udanej aktualizacji u góry strony zostanie wyświetlony komunikat 

‘Device updated successfully’ (Urządzenie zaktualizowanepomyślnie)

➢ Rachunek zostanie dodany i po kliknięciu ikony oka wyświetlą się szczegóły 
gwarancji

Rysunek 34: pokazuje opcję devices (urządzenia)

Rysunek 35: pokazuje listę urządzeń i ikonę oka 
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Rysunek 36: pokazuje opcję Add bill (Dodaj rachunek)

Rysunek 37: pokazuje opcję choose file (wyboru pliku) i opcję update device (aktualizacji urządzenia) 
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Rysunek 38: pokazuje komunikat o pomyślnej aktualizacji 


