
Aluzan Gas Guard WiFi

V balení najdete: Detektor úniku plynu, 2 šroubky, hmoždinky, 
uživatelskou příručku

Uživatelská příručka

CZ
Dokumentace © 2020 Tenerlo s.r.o., Česká republika
Všechna práva a změny vyhrazeny. 

• Obal sensoru se může mírně zahřívat.
• V jeho blízkosti nepoužívejte spreje.
• Každé 3 měsíce detektor očistěte pomocí přípravku proti mastnotě. Dejte si 

pozor, aby se přípravek nedostal dovnitř. Po čištění nezapomeňte spustit test.
• Polovodič sensoru má životnost 5 let, měňte jej častěji.
• Nepoužívejte zapalovač k testování detektoru, předejdete jeho poškození.
• Pokud v bytě malujete, odmontujte detektor dočasně ze zdi.

Vítejte
• Při případném úniku plynu vás chytrý detektor Aluzan okamžitě upozorní na 

mobilní telefon, zvukově i vizuálně.
• Umísťuje se do vnitřních prostor poblíž plynových spotřebičů, do vzdálenosti 

1,5m. 
• Detektor je vhodné připevnit na zeď ve vzdálenosti 0,3-1m od stropu či podlahy.
• Podporuje chytré scénáře nastavitelné v aplikaci Smart Life
• Je vhodný domů, do hotelů, kanceláří i na chatu.

Upozornění

Technické specifikace

Jmenovité napětí AC 100V-240V 50/60Hz
Průměrná spotřeba <2W
Hlasitost alarmu 75dB/m
WiFi síť 2,4GHz, 802.11b/g/n
Pracovní prostředí -10°C ~ + 50°C
Relativní vlhkost 10% ~ 95% RH
Alarm 6%LEL ± 3%LEL

• Před instalací se ujistěte, zda je daný plyn lehčí nebo těžší než vzduch.
• Pokud je plyn těžší (LPG apod.), umístěte detektor 0,3-1m nad podlahu nejdále 

pak 1,5m od zdroje plynu.
• Pokud je plyn lehčí než vzduch (zemní plyn, apod.). umístěte detektor 0,3-1m 

pod strop místnosti, taktéž 1,5m od zdroje plynu.

Zelená: Power/WiFi 
Tlačítko: Test / Reset 
Žlutá: Chyba 
Červená: Alarm

Alarm



1. Zkontrolujte, zda je váš telefon nebo tablet připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Naskenujte QR kód, nebo hledejte aplikaci „Smart Life“ na Google Play 

(Android) nebo App Store (iOS). 
3. Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte si účet. 
4. Vyberte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte 

znaménko „+“ v pravém horním rohu.
5. V seznamu vlevo vyberte „Security&Sensors“, 

poté vyhledejte a vyberte „Plynový alarm 
(Wi-Fi)“.

6. V aplikaci stiskněte „Potvrďte, že kontrolka 
rychle bliká“ 

7. Zadejte síť WiFi a heslo a potvrďte tlačítkem 
„Next“

8. Jakmile bude párování úspěšně dokončeno, 
budete moci sensor kontrolovat z mobilního zařízení kdekoli, kde máte připojení 
k internetu. 

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 detektor úniku plynu Aluzan Gas Guard WiFi je v 
souladu se směrnicí 2014/53/EU, směrnicí 2014/30/EU, směrnicí 2014/35/EU a 
směrnicí 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

Používání aplikace

Párování s aplikací

Závěrečná ustanovení

Upravit 
nastavení

Kontrolka 
detekce úniku 

plynu

Historie 
upozornění

Název 
sensoru

Nastavení  
upozornění


