
 

EOS SBM App Modul 

Návod pro nastavení a provoz 

Před nastavením 

Nainstalujte modul aplikace SBM a připojte jej k řídicí jednotce sauny 

s předem namontovanou saunovou sběrnicí (vyžaduje volný konektor 

sběrnice RJ12 v řídicí jednotce sauny). Připojte modul na váš router / 

kabelový modem  (přístupový bod internetu) pomocí standardního 

kabelu Ethernet (RJ45). Ujistšte  se, že připojení k internetu je k 

dispozici a není blokováno firewallem (port 7250 by měl být k 

dispozici). 

Ujistěte se, že řídicí jednotka sauny byla správně nastavena a bylo 

vymazáno dálkové ovládání během  počátečního nastavení. 

01 Příprava nastavení 

Stáhněte si bezplatnou aplikaci „Eos Spa Control“ na mobilním 

zařízení z Google PlayStore nebo Apple AppStore a nainstalujte jej. 

Udržujte řídicí jednotku sauny a napájený modul aplikace SBM ( mód 

stand by) pod napětím. Spusťte aplikaci. Proces nastavení s vlastním 

průvodcem vás povede všemi kroky. 

02 Úvodní zobrazení 

Vítejte v nastavení vaší aplikace EOS SPA 

Control. Klepněte na tlačítko „Nastavení spuštění“ 

(lunch setup) pro spuštění. 

 

 

 

 

 



03 MAC adresa 

Pro nastavení a párování budete potřebovat 

individuální adresu MAC. Tuto adresu najdete 

vytištěnou na typu štít připojeného v aplikaci 

SBM modul. 

 

03 Zadání MAC adresy 

Spárování Krok 1 

Zadejte  poslední tři páry z 

jednotlivé MAC adresy do 

odpovídajícího pole. 

„Kde najdu adresu MAC“ - stisknutím získejte 

pomoc s nalezením  MAC adresa. 

Klepnutím na „Spuštění párování“(Start pairing) 

zahájíte párovací sekvenci. Mějte připraven špičatý 

nástroj, např. papírovou sponku. 

 

 

04 Stiskni párovací tlačítko 

Spárování Krok 2 

Nyní pevně stiskněte na tlačítko párování na 

modulu aplikace SBM špičatým nástrojem (např. 

sponkou na papír) po dobu 1 sekundy. 

Musíte to udělat do 60 sekund. Odpočítávání se 

zobrazí na obrazovce aplikace. 

 

 

 



05 Úspěšné párování 

Spárování Krok 3 

Pokud bylo párování úspěšné, na obrazovce se 

zobrazí potvrzení.  Jinak opakujte párování. 

Vaše mobilní zařízení je nyní úspěšně spárováno s 

modulem aplikace (s vaše řídicí jednotkou sauny). 

Klepnutím na „Další“(Next) dokončíte nastavení. 

 

 

 

 

06 Pojmenovaní vaší sauny 

Spárování Krok 4 

Zde můžete přiřadit jméno své sauně, 

například „Moje sauna“. 

Chcete -li dokončit nastavení,  klepněte na 

tlačítko „Na ovládání“ (to the control). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak kontrolovat saunu pomocí aplikace 

01 Zapnutí sauny 

Odemkněte aplikaci a spusťte svou saunu 

(začněte zahřívat). Stiskněte a podržte obě 

tlačítka po dobu 3 sekund. 

 

02 Chybné připojení 

Pokud aplikace ztratila 

připojení k modulu aplikace 

SBM, např. nedostupné  

internetové připojení nebo v 

důsledku poruchy připojení,  

zobrazí se chybová zpráva: 

"V tuto chvíli nelze vytvořit žádné spojení se saunou  

(No connection to the sauna….), zkuste to prosím 

znovu později"…try again later) 

Aplikace se pokusí automaticky znovu připojit. 

Chybová zpráva zmizí, jakmile bude připojení 

obnoveno. 

 

03 Začátek provozu sauny 

Zatímco příkaz startu nebo stop je přenášen do 

ovládání sauny, dočasně se na obrazovce objeví  

„Vaše sauna je zapnutá„ (your sauna is being 

switched on) 

 

 

 

 



04 Nastavení klima v sauně 

Pokud provozujete suchou finskou 

saunu nebo saunu vlhkou, rozhraní 

nastavení klimatu podle typu 

provozu zobrazí nastavení pouze 

teploty (pravý obrázek) nebo 

teploty a vlhkosti (levý obrázek). 

Použijte +/- k úpravě nastavení. 

Můžete také přepínat světlo a 

zastavit zahřívání pomocí 

odpovídajících tlačítek. 

Aktuální hodnoty klimatu budou 

zobrazeny v horní oblast. 

 

05 Další nastavení 

 Stisknutím symbolu COG v pravém horním rohu 

zkontrolujte globální parametry, jako je název 

kabiny sauny, párová MAC adresa a verze aplikace. 

V této podnabídce můžete smazat párování.  Pro 

tuto volbu stiskněte „Disconnect sauna". 

 

 

 

 

 

 

           

 


