
SMART aplikace Euroster 4040 

 
 

Popis konfigurace je pro Android verzi 
Aplikace je určena pro regulátory teploty Euroster 4040 Smart 

 
 

1. Instalace aplikace 
Aplikaci Euroster 4040 Smart je třeba stáhnout z Obchodu Google Play nebo AppStore. 
 
2. Vytvoření uživatelského účtu / přihlášení do aplikace 
Po instalaci aplikace Euroster 4040 Smart do telefonu je prvním krokem nastavení uživatelského účtu. E-mailová adresa nebo telefonní číslo, které je zároveň 
přihlašovacím lménem uživatele, musí být unikátní. Pokud byl pro danou e-mailovou adresu nebo tel. číslo dříve vytvořen účet, jeho opětovné použití není 
možné. V průběhu registrace budete několikrát požádáni o povolení přístupu k poloze a Bluetooth. Tyto služby je třeba povolit. Níže jsou uvedeny jednotlivé 
kroky k nastavení uživatelského účtu. 
 
 

1.  
Spusťte aplikaci a klikněte na „Sign up“ 

(registrovat se) 
  

 
 

2. 
Zadejte telefon, nebo e-mail, kam vám bude zaslán 

verifikační kód. Kód je platný 30 minut. Pokud včas 
neprovedete registraci, je třeba zažádat o nový kód. 

 

3. 
Vložte kód a potvrďte kliknutím na „OK“ 

 

 

4.  
Nastavte si přístupové heslo. Heslo musí být 6-20 
znaků dlouhé a musí obsahovat písmena i číslice. 

Kliknutím na symbol oka heslo při psaní 
zobrazíte. 

 

 

5. 
Po zadání hesla se zobrazí hlavní nabídka. Klikněte na 

Add Device (přidat zařízení) 
 
 
 

 

6. 
Postupujte podle instrukcí aplikace. Ujistěte se, 

 že je termostat správně připojený a aplikace  
i termostat jsou v dosahu stejné WiFi sítě.  

Podržte po dobu 5s tlačítko na přijímači 4040RX, 
až se dioda rozbliká střídavě modře a zeleně (3x) 

Klikněte na „Next“ 
 

 
 
 



7. 
Zadejte název a heslo vaší WiFi sítě a potvrďte 

kliknutím na „Send“ 
*Podporovány jsou pouze sítě 2,4GHz 

 

 

8. 
Aplikace nyní spustí hledání vašeho termostatu 

Euroster 4040 Smart v uvedené WiFi síti. Proces 
může trvat několik minut. 

 

 

9. 
Pokud termostat nemůže být nalezen restartujte 

aplikaci a opakujte kroky 6. až 8. Jakmile je 
termostat nalezen, zobrazí se na hlavní stránce 

aplikace. 
 

 
Přejete-li si termostat odstranit, klikněte na ikonu 

koše v levé dolní části obrazovky 

 

 
  
4. NASTAVENÍ REGULÁTORU  
Stisknutím ikony přidaného termostatu, přejděte na jeho parametry. Na displeji je zobrazen aktuální úsek programu a jeho trvání, aktuální teplota měřená 
termostatem, název termostatu a dále zde nalezneme ukazatel síly WiFi signálu a menu funkcí.
V tomto menu lze nastavit: 
  

 
POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ 
 
Zapnout / vypnout termostat 
 

Všechny funkce termostatu jsou pozastaveny a je aktivován 

protizámrzový režim. Termostat zobrazí na displeji symbol . 
 

Hold – trvalé udržování teploty 
 

Pomocí této volby nastavíte teplotu, kterou termostat trvale 
udržuje. Je-li funkce aktivní, týdenní program je až do jejího 
ukončení vyřazen. Po ukončení funkce se týdenní program vrátí 

do normálního provozu. 
 
Override – dočasná změna teploty 
 

Pomocí této volby nastavíte teplotu, kterou termostat udržuje 
pouze po dobu trvání aktuálního časového úseku týdenního 
programu. Jakmile termostat dosáhne dalšího programového 

úseku, vrátí se teplota na hodnotu přednastavenou v týdenním programu. 
 
Vacation – režim dovolená 
 

V případě, že se z objektu vzdálíte na delší dobu, lze pomocí 
této funkce nastavit teplotu, která bude v objektu udržována po 
celou dobu vaší nepřítomnosti. Lze nastavit začátek (Leave) a 

konec (Return) dovolené a požadovanou teplotu. Po skončení režimu se 
přístroj vrátí zpět k týdennímu programu. 

. 
Program – nastavení týdenního programu 

 
Regulátor má výrobcem naprogramované rozsahy, které lze 
libovolně měnit. Je možné naprogramovat každý den v týdnu. 
Přednastavený den lze libovolně kopírovat do dalších dnů.  

 
POPIS TÝDENNÍHO PROGRAMU  
Funguje ve dvou teplotních úrovních: komfortní teplota (den )  
a ekonomická (noční ). Každou teplotu lze v rámci rozsahu upravit 
5-35 °C s přesností 0,1 °C. Regulátor lze naprogramovat v sedmidenním 
cyklu s přesností 0,5 hodiny. Můžeme také zkopírovat nastavený program 
z jednoho dne do následujících dnů.  
 
Úprava teplotních úrovní: 

Naprogramované teploty jsou 
platné pro všechny dny v týdnu. 
Nastavení 

potvrďte stisknutím . 
Úpravy hodinového rozvrhu jsou 
zapnuty 
k dispozici po stisknutí tlačítka 
"Program".  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nastavení časového programu: 

Vyberte den v týdnu, který chcete 
nastavit. Šipka označuje právě 
nastavovanou půlhodinu dne. 

Stiskem tlačítka  nebo  
přiřadíte této půlhodině komfortní či 
útlumovou teplotu. Šipka se 
automaticky přesune na další 
půlhodinu. Takto nastavíte teploty 
pro celý den. Chcete-li opravit 
jenom část dne, můžete podržet 
tlačítko  a přesunout šipku na 
požadovanou půlhodinu dne, kterou 
chcete změnit.  
 
 
 

 
Kopírování dne: Chcete-li zkopírovat přednastavený den do jednoho 
nebo více jiných dnů, klikněte na konkrétní den, klikněte na COPY, 
označte všechny dny, do kterých chcete nastavení kopírovat a potvrďte. 
 
 
 
 
 

 
Vypnutí přístroje (zapnutí protizámrzné teploty) 

 
Stálá teplota 

 
Dočasná teplota 

 
Režim Dovolená 

 
Nastavení týdenního programu 

 
Nastavení přístroje 

 



 
Nastavení Přístroje  

V menu nastavení lze provést: 
• změna názvu termostatu 
• zpřístupnění regulátoru dalším uživatelům 

 
Změna názvu 

 
Umožňuje změnit název termostatů v aplikaci dle vašich 
požadavků. (např. Kuchyně, Pokoj, Kancelář). 
 
 

Sdílení ovládání termostatu 
 

Umožňuje sdílet ovládání termostatu s dalšími uživateli 
aplikace Euroster 4040 Smart. Je třeba zadat e-mailovou 
adresu, nebo telefonní číslo nového uživatele, na které mu 

bude zaslán přihlašovací kód. Po zadání kódu ve svém mobilu / tabletu, se 
novému uživateli váš termostat zobrazí a bude jej moci ovládat.  
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SMAZÁNÍ Ú ČTU 
Odhlaste se z aplikace a v přihlašovacím okně vyberte „ DELETE 
ACCOUNT“.  
Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo (podle toho, co jste uvedli 
při vytvoření účtu), zadejte heslo a potvrďte.  
Váš účet bude odstraněny po 7 dnech. Pokud se přihlásíte do tohoto 
účty do 7 dnů, vymazání bude zrušeno.

 

Dodavatel zařízení: 
LOGITRON s.r.o. 

Jeremiášova 947/16 
15500 Praha 5, 

www.az4.cz 
tel. +420 296 150 066 

e-mail  az4@logitron.cz 


