
 

 



 

Rádi si povídáte se Siri skrze HomePod? Možná
byste ocenili, aby respektovala noční klid 
a večer mluvila tišeji. Nastavte si opravdu
jednoduchou automatizaci HomePodu přímo
v aplikaci Domácnost. Jak na to?

  



 
Přejděte do aplikace Domácnost a vytvořte novou automatizaci s podmínkou
denní doby. Nastavte časový hamonogram, kdy chcete mít HomePod ztišený
(např. všední dny od 18:00) a vyberte z nabídky produktů právě HomePod. 

  



 

Upravte nastavení
HomePodu na hlasitost,
kterou si přejete a potvrďte
vytvoření automatizace.
Hotovo! 

Stejný princip nastavení
můžete uplatnit 
na jakýkoli smart produkt 
v Domácnosti. 

  



 

Siri vám pomůže nastartovat den! Navažte
na stopnutí budíku zapnutí chytrých produktů 
a nechte Siri aby vás informovala o počasí 
a událostech v kalendáři. Nejprve si pojďme
vytvořit ranní scénu v aplikaci Domácnost.

 



 

Které chytré produkty v rámci aplikace Domácnost si přejete po probuzení zapnout? Přidejte
je do scény a tu pojmenuje podle sebe. My jsme ji pojmenovali "It's a morning time". Do scény
jsme přidali LED pásek a difuzér v ložnici. Dále pak žárovku a zásuvku, do které máme
zapojený kávovar, v kuchyni a pár produktů v kanceláři. Podržením prstu  na produktu
můžete upravit jeho nastavení. Pokračujeme v aplikaci Zkratky, kterou najdete v iPhone. 

https://www.vocolinc.cz/p/160/vocolinc-smart-color-lightstrip-ls2
https://www.vocolinc.cz/p/157/vocolinc-smart-aroma-flowerbud
https://www.vocolinc.cz/p/155/smart-zarovka-vocolinc-l3-colorlight
https://www.vocolinc.cz/p/600/vocolinc-smart-adapter-vp3


 

Otevřete aplikaci Zkratky (Shortcuts) a vytvořte novou zkratku, kterou libovolně pojmenujte, 
a pod sebe vytvořte příslušné akce. První krok po spuštění bude zapnutí výše vytvořené scény 
z aplikace Domácnost, dále nás bude zajímat počasí takže přidáme akci "Načíst informaci
o počasí" v naší současné poloze.



Jako další krok vložte a napište Zprávu o počasí, kterou hlasový asistent přečte. Do ní vložte také
proměnné, které aplikace Počasí nabízí v roletce. My jsme doplnili datum, teplotu a pravděpodobnost
srážek. Další akce je pokyn Přečíst text. V další kroku načteme informace z aplikace Kalendář.

 



Opět vytvořte zprávu a do ní
text, který bude obsahovat
proměnné z roletky, kterou
Kalendář nabízí. 
Následovně vytvořte opět pokyn
k přečtení zprávy. Jelikož naše
scéna "It's a morning time"
zapnula rovněž chytrou
zásuvku, do které je zapojený
kávovar, připsali jsme i hlášku 
o kávě. Hotovo. Teď už jen
navázat na budík.

 



Vytvořte v aplikaci Zkratky novou Automatizaci a zvolte z nabídky návaznost na vypnutý budík (buď na
kterýkoli budík, nebo jeden konkrétní). V dalším kroku zvolte akci spuštění naší výše vytvořené zkratky, 
v našem případě Ranní zkratka. Hotovo. Při vypnutí budíku se zkratka spustí. 

 



 

Vytvořte si jednoduchou automatizaci, ve které vás
Siri upozorní na nízkou hladinu baterie. Takhle
Zkratka je skutečně jednoduchá.

 



Vytvořte novou osobní
automatizaci v aplikaci
Zkratky v návaznosti 
na nabití baterie. Zvolte
požadovanou úroveň
baterie na kterou
navážete akci. 

 



V dalším kroku vytvořte
akci, která se spustí po
splnění podmínky.
Vložte akci přečtení
textu a napište libovolný
text. Jak  vysoko a
rychle hlas bude mluvit
navolte pod tlačítkem
"Zobrazit více". Hotovo.

  



 

Mít všechny smart produkty v aplikaci Domácnost
je teprve začátek. Aplikace Zkratky vám umožní
rozšířené automatizace, které v Domácnosti
nenajdete. Tady je pár příkladů:

 



Pokud jste si už stihli pořídit
naši indoor kameru
VOCOlinc VC1 Opto, možná
využíváte i režim soukromí,
který zcela fyzicky skryje
čočku. 

Tato funkce není dostupná
v Domácnosti (pouze
v aplikaci VOCOlinc), ale
pomocí akce ve Zkratkách ji
můžete navázat třeba 
na denní dobu, nebo zapnout
vyslovením názvu Zkratky,
např. "Hey Siri, Private
Mode".

 

 

https://www.vocolinc.cz/p/608/smart-indoor-camera-vc1


Máte-li naši čističku
vzduchu a chcete
automatizovat její noční
režim,  rovněž oceníte
Zkratky. Stačí vytvořit
akci s nastavením denní
doby a zvolit tuto funkci 
v rámci aplikaci
VOCOlinc. Nebo vytvořte
pouze zkratku 
s nastavením čističky 
a spusťte ji vyslovením
názvu zkratky, např. 
"Hey Siri, night mode!"

 

 

https://www.vocolinc.cz/p/486/air-purifier-vap1


 

Pokud nepatříte k těm uživatelům, kteří mají svůj iPhone
přilepený k ruce, ale naopak ho neustále hledáte po bytě,
může být HomePod skvělým pomocníkem. Zeptejte se 
 "Hey Siri, where is my phone" a HomePod vás
nasměruje.
Jak na to?

 



Pozor, aby tahle "zkratka"
fungovala, zkontrolujte,
zda máte aktivní Osobní
žádosti na příslušném
Homepodu. Ty najdete 
v aplikaci Domácnost. 
V záložce Nastavení
domácnosti (té, kde se
Homepod nachází), pod
detailem svého profilu,
funkci aktivujete.

 

Já



Dál se ujistěte, že máte v iPhone aktivní
následující funkci Najít iPhone (Nastavení 
→ Apple ID → Najít), funkci "Hey Siri"
(Nastavení → Siri a hledání → Hey Siri) 
a máte jazyk Siri ve stejném jazyce jako
HomePod. 

Po aktivaci Osobních žádostí vám HomePod
může přečíst události z kalendáře, nebo
iMessage nebo pustit váš playlist rozezná
totiž přímo váš hlas i když je k HomePodu
přiřazeno více uživatelů.

 



Doufáme, že jsme vás inspirovali dalšímu hraní
se smart domácností! 

Máte dotaz, nebo byste k tipům něco doplnili?
Napište nám na network@vocolinc.cz

 


