Hitri Vodnik | Registracija pralnega stroja
POMEMBNO

1. Korak

V Hitrem vodniku so pojasnjeni vsi
potrebni koraki za povezavo vašega
pralnega stroja z aplikacijo Candy
simply-Fi.

Iz trgovine naložite aplikacijo Candy
simply-Fi.

Da bi v celoti izkoristili vse prednosti
funkcij Smart Touch, priporočamo
uporabo pametnega telefona sistema
Android, opremljenega s tehnologijo
NFC.
Postopek je enak tudi za naprave
Android, ki niso opremljene s tehnologijo
NFC, ter za naprave iOS; razlika je v
korakih št. 6 in 7 – če uporabljate take
naprave, upoštevaje korak 6 (brez NFC)
in 7 (brez NFC).
OPOMBA - Samo uporaba pametnih
telefonov Android, opremljenih s
tehnologijo NFC, omogoča
komuniciranje v celotnem obsegu in s
tem izrabo značilnosti Smart Touch v
celoti, kot je to prikazano v spodnji
razpredelnici:
Pametni telefon Android
s tehnologijo NFC
Pametni telefon Android
brez tehnologije NFC

Interacija s
strojem + vsebine

Tablice Android
Apple iPhone in iPad

Samo vsebine
Samo vsebine

Samo vsebine

Več informacij o povezovanju vašega aparata z aplikacijo vam je na voljo na spletni strani
candysmarttouch.com/how-to, kjer boste našli video navodila za enostavno registriranje
vašega aparata in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, v odseku za nalaganje pa
tudi priročnike z navodili za uporabo.

2. Korak

3. Korak

4. Korak

5. Korak

Odprite aplikacijo Candy simply-Fi in
ustvarite svoj uporabniški profil – tapnite
“Register” (Registriraj se). Sprejmite
Pravilnik o zasebnosti in izpolnite ustrezna
polja.

Na domači strani tapnite ikono za pralni
stroj in nato pritisnite “Yes” (Da).

Vnesite datum nakupa vašega aparata
(DD/MM/LLLL) in tapnite “Proceed”
(Nadaljuj).

Aplikacija zahteva potrditev prisotnosti
logotipa Smart Touch na stikalni plošči
pralnega stroja.

OPOMBA – Aplikacija je na voljo naprave
s sistemi Android (verzija 4.4 ali novejša)
ter iOS (verzija 8.0 ali novejša).
Preverite, da imate na voljo delujočo
internetno povezavo.
Če uporabljate pametni telefon Android
s tehnologijo NFC, na telefonu odprite
meni za nastavitve (“Settings”) in na
ustrezen način aktivirajte funkcijo NFC.
OPOMBA - Postopki aktiviranja funkcije
NFC se razlikujejo glede na model
telefona in verzijo operacijskega Sistema
Android. Podrobnosti preverite v
navodilih za uporabo pametnega
telefona, ki ga uporabljate.
OPOMBA – Priporočamo, da aktivirate
zvoke za obveščanje in vibriranje na
vašem pametnem telefonu, ker bo tako
obveščanje o dejanski povezavi med
gospodinjskim aparatom in aplikacijo
učinkovitejše.

Tapnite “Yes, I can see the logo” (Da,
vidim logotip).

OPOMBA - Če si želite ogledati vse
funkcije, ki so na voljo v družini Candy
simply-Fi (Smart Touch in Wi-Fi), tapnite
gumb “Demo”.



Pametni telefon Androit z NFC →
nadaljujte s 6. korakom

Druge naprave brez NFC →
nadaljujte s 6. korakom (brez NFC).

6. Korak

7. Korak

6. Korak (brez NFC)

7. Korak (brez NFC)

8. Korak

9. Korak

Približajte svoj pametni telefon logotipu
Smart Touch na stikalni plošči
pomivalnega stroja, da razbere serijsko
številko.

Počakajte do konca prenosa podatkov,
ne da bi odmaknili telefon od logotipa
Smart Touch (prenos traja par sekund).

Ročno vnesite 16-mestno serijsko številko,
ki je navedena na nalepki na hrbtni strani
vrat pralnega stroja.

Na zaslonu se prikaže serijska številka in
model vašega pralnega stroja.

Zadnji zaslon vam omogoča preverjanje
morebitnih promocijskih ugodnosti za vaš
na novo registrirani aparat (npr.
podaljšanje garancije ipd.).

OPOMBA - Če ne veste, kje je antena
NFC, premikajte telefon v krožni smeri
nad logotipom Smart Touch, dokler
aplikacija ne potrdi prenosa podatkov.

Nadaljujte z 8. korakom.

Če želite registrirati aparat, pa nimate
naprave, opremljene z NFC, se na
zaslonu prikaže predlog za prekinitev
postopka in nadaljevanje s pomočjo
pametnega telefona Android,
opremljenega s tehnologijo NFC.
Če te možnosti nimate, tapnite “No”
(Ne).

Nadaljujte z 8. korakom.

Če naletite na težave, lahko postopek
ponovite ali pa ročno vnesete serijsko
številko pralnega stroja. Tapnite na “Any
problem?” (Imate težave?)

Tapnite “Proceed” (Nadaljuj).

Tapnite “Confirm” (Potrditev).

Tapnite “Check now” (Zdaj preveri) ali
“Not now” (Ne zdaj), nato pa sledite
navodilom, ki vam jih posreduje
aplikacija.
S tem je postopek registracije zaključen.

Hitri Vodnik |Voice Assistant
VOICE ASSISTANT

Več informacij o povezovanju vašega aparata z aplikacijo vam je na voljo na spletni strani
candysmarttouch.com/how-to, kjer boste našli video navodila za enostavno registriranje
vašega aparata in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, v odseku za nalaganje pa
tudi priročnike z navodili za uporabo.

1. Korak

2. Korak

3. Korak

4. Korak

5. Korak

Registrirajte svoj pralni stroj Smart Touch v
aplikacijo, kot je to pojasnjeno na prvi strani
tega Hitrega vodnika.

Preberite tekst s splošnimi navodili o
uporabi funkcije Voice Assistant, ki se
prikaže na zaslonu, ter tapnite “OK”.

Tapnite ikono mikrofona.

Vstopite v meni pralnega stroja v aplikaciji
Candy simply-Fi, nato pa tapnite ikono za
mikrofon v zgornjem desnem kotu
prikazovalnika.

Pripravite perilo, ki ga želite oprati.

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo
“Speak now” (Spregovori), zaporedoma
naštejte vse vrste perila ali tkanin, ki jih
želite oprati, brez premorov in brez
dodatnih podrobnosti.

Na zaslonu se bodo prikazale samo besede, ki
jih je sistem jasno razumel, med prikazanimi
besedami bodo pa podčrtane tiste besede, ki
vplivajo na določanje priporočenega
programa pranja.

V tem delu Hitrega vodnika je
pojasnjena uporaba pametne funkcije
Voice Assistant, ki vam na osnovi izbire
treh enostavnih podatkov:




Vrsto ali tkanino, iz katerih so
izdelana oblačila,
Barve
Ter stopnjo umazanosti

predlaga najustreznejši program za
perilo, ki ga želite oprati.
OPOMBA – Funkcija Voice Assistant je na
voljo samo, če za aplikacijo Candy
simply-Fi uporabljate s pomočjo
pametnega telefona s sistemom
Android, opremljenega s tehnologijo
NFC.
Najprej morate na vašem pametnem
telefonu v ustreznem delu menija za
nastavitve aktivirati funkcijo NFC,
potrebna pa je tudi delujoča internetna
povezava.
Postopki aktiviranja funkcije NFC se
razlikujejo glede na model telefona in
verzijo operacijskega Sistema Android.
Podrobnosti preverite v navodilih za
uporabo pametnega telefona, ki ga
uporabljate.

6. Korak

7. Korak

OPOMBA – Sistem Voice Assistant
prepozna besede v slovarju samo v
tistem jeziku, ki je nastavljen na vašem
pametnem telefonu.

OPOMBA - Če želite doseči najboljše
rezultate pranja, priporočamo, da perilo
razvrstite glede na vrsto tkanin, barv in
stopnjo umazanosti.
Prepričajte se tudi, da so vsi kosi primerni
za pranje v stroju. Če niste prepričani,
preverite ustrezen način pranja na
etiketah, ki so našite na posameznih
kosih.

Ko končate z naštevanjem, se sistem
samodejno pomakne na naslednji korak.
OPOMBA - Šumi v ozadju ali drugi zvoki,
pa tudi premori med naštevanjem, tudi
če so kratki, lahko sistemu onemogočijo
razumevanje besed.

8. Korak

9. Korak

OPOMBA
Voice Assistant:
VOICE ASSISTANT NE ZAZNA
NOBENEGA VNOSA  Bolj jasno
ponovite izgovorjene besede, ali pa
uporabite sopomenke.

Primer:
Izgovorili ste: “Jeans, bombaž, Doma”
Na zaslonu se prikaže: “Jeans, bombaž,
Doma”
Samo ‘jeans’ in ‘bombaž’ vplivata na
določanje ustreznega programa pranja;
beseda ‘doma’ ne bo upoštevana – to velja
tudi v primeru, da jo sistem prepozna.
-

Predlog sprejmete tako, da tapnete ‘Confirm’
(Potrditev), če pa ste se zmotili in želite
ponovno našteti vrsto perila/tkanin, tapnite
“Repeat” (Ponovi).

Hitri Vodnik je na voljo tudi v
spodaj navedenih jezikih







Ponovite postopek, opisan v korakih 3/5,
in vnesite tudi ‘Barve’.

Ponovite postopek, opisan v korakih 3/5, in
vnesite tudi ‘Stopnjo umazanosti’.
OPOMBA - Izgovorite samo eno stopnjo
umazanosti perila, ki velja za celo količino,
ki jo želite oprati. V nasprotnem primeru bo
stroj upošteval največjo stopnjo umazanosti
perila, ki ste jo izgovorili.

Če so vsi vnosi pravilni, vam bo Voice
Assistant predlagal najustreznejši
program za pranje.
Potisnite perilo v stroj, zaprite vrata,
odmerite detergent v ustrezni predalček
ter obrnite gumb v položaj Smart Touch.

V aplikaciji tapnite:
Start  če želite takoj zagnati
program pranja

Delay Start  če želite nastaviti
zamik začetka ali konca programa.


Približajte pametni telefon logotipu
Smart Touch na stikalni plošči aparata,
da prenesete podatke in nastavite
pralni stroj.
Ko je program pranja zaključen, obrnite
gumb v izklopljeni položaj (OFF).

PERILO/TKANINE, KI STE JIH VNESLI,
NISO KOMPATIBILNI  Želite skupaj
oprati preveč različnih vrst tkanin.
Ločite bolj občutljivo perilo in
postopek ponovite.
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PERILO/TKANINE, KI STE JIH VNESLI, SE
PREVEČ RAZLIKUJEJO MED SEBOJ 
Predlagani program bo sicer
prijazen do vaših oblačil, toda za
doseganje najboljšega učinka
priporočamo, da postopek v celoti
ponovite, pred tem pa izločite
najobčutljivejše tkanine in perilo.

http://candysmarttouch.com/
quickguide

