Párování s aplikací
Uživatelská příručka

Aluzan Door Sensor WiFi
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pásku, uživatelskou příručku

Vítejte
•
•
•

5.

6.

Před instalací důkladně zkontrolujte, zda nebylo zařízení poškozeno při přepravě.
Pokud ano, ihned nás kontaktujte.
Prosíme, následujte instrukce a upozornění, abyste předešli poškození produktu.
Velmi oceníme vaše hodnocení produktu a našich služeb na stránkách aluzan.cz,
heureka.cz, zbozi.cz nebo google.cz

Klíčové vlastnosti
•
•
•
•
•
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Upozorní vás do mobilní aplikace Smart Life, když se dveře otevřeou nebo zavřou
Podporuje automatické scénáře
Kompatibilní s Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT apod.
Snadná a rychlá isntalace bez zásahu do rámů oken a dveří
Upozornění na nízký stav baterie
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Zkontrolujte, zda je váš telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
Naskenujte QR kód, nebo hledejte aplikaci
„Smart Life" na Google Play (Android) nebo
App Store (iOS).
Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte si účet.
Vyberte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte
znaménko „+“ v pravém horním rohu.
V seznamu vlevo vyberte „Security sensor“,
poté vyhledejte a vyberte „Door magnetic
sensor (Wi-Fi)“.
V aplikaci stiskněte „Potvrďte, že kontrolka
rychle bliká“ - toho docílíte, když pomocí
přiloženého špendlíku stisknete resetovací
tlačítko alespoň na 5 vteřin.
Zadejte síť WiFi a heslo a potvrďte tlačítkem „Next“
Jakmile bude párování úspěšně dokončeno, klikněte na ikonu sensoru, čímž
vstoupíte do jeho rozhraní. Když od sebe oba magnetické díly oddálíte, aplikace
vás upozorní, že je otevřeno. Až je přiložíte zpět k sobě, upozorní vás, že jsou dveře
zavřené.

Používání aplikace

Upravit nastavení

Název
sensoru

Stav baterie

Technické specifikace
Vstupní napětí

DC3V LR03

Klidový režim

≤

Pohotovostní režim

Stav sensoru
(Otevřeno/Zavřeno)

≤ 10m

Nízký stav baterie

≤ 2,6V

WiFi síť

2,4GHz, 802.11b/g/n

Instalace
•

Stiskněte zadní kryt, tlačte směrem vzhůru, odejměte jej a vložte baterie.

Historie

Nastavení upozornění

Závěrečná ustanovení
•

Vložte baterie dle grafického znázornění. Kontrolka se následně vždy
vypne a zapne.

Na vady způsobené nesprávnou manipulací, neoprávněným zásahem nebo opravou, ponořením do vody
atp. se záruka nevztahuje. Prodávající neodpovídá za žádné ztráty ani škody způsobené porušením
výše uvedených podmínek. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data
zakoupení.
Dovozce: Tenerlo s.r.o. IČ: 27442951 Kladská 1293/15, Praha 2, Česká republika
Prohlášení o shodě
Tenerlo sro prohlašuje, že Aluzan Door Sensor WiFi je v souladu
se smernicí 2014/53/EU, smernicí 2014/30/EU, smernicí 2014/35/EU a smernicí
2011/65EU.
Správná likvidace tohoto produktu
Toto zařízení by nemělo být likvidováno s jiným domácím odpadem. Mělo by být předáno
na příslušné sběrné místo pro recyklaci odpadu elektrických a elektronických zařízení.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte: info@aluzan.cz nebo +420 737 371 922

