PIR pohybový alarm Secutek Smart WiFi AMS01
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz
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Rychlý průvodce
1) Vložte do zařízení baterii,
2) Do mobilního telefonu si stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „TuyaSmart”,
3) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci a přidejte nové zařízení,
4) Po úspěšném přidání zařízení, začne senzor automaticky kontrolovat prostor.
Jakmile zaznamená pohyb, zašle zprávu do aplikace.

Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Alarmové čidlo
Šroubky a hmoždinky na montáž čidla
Držák čidla

2. Popis produktu

3. Zapojení zařízení

Otevřete zařízení
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Vložte baterii

Zavřete zařízení
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4. Připojení k aplikaci
a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „TuyaSmart”, popř. naskenujte QR kód,

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci,
c) Vyberte možnost „Ostatní produkty“,
d) Na zařízení podržte cca 6 vteřin kódovací tlačítko (dokud zařízení nezačne
blikat) a poté zvolte možnost přidat zařízení,
e) Zařízení vybere vaší domácí wi-fi síť a vyzve vás k zadání hesla,

f) Vyberte si možnost přidat nové zařízení (add device),
g) Zařízení bylo úspěšně přidáno.
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5. Aplikace
Po úspěšném přidání zařízení, začne senzor automaticky kontrolovat prostor.
Jakmile zaznamená pohyb, zašle zprávu do aplikace.
Všechny informace o zaznamenaném pohybu, včetně údajů datumu a času
naleznete v historii.

6. Specifikace
Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Životnost baterie
Typ baterie
Pozorovací úhel
Detekční rozsah
Pracovní teplota
Pracovní vlhkost
Konektivita
Mobilní aplikace
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45x45x50mm
51g
Až 5 let
CR123A

110°
7m
0 ~ 40°C
20% ~ 85%
WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Tuya Smart (Android/iOS)
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7. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Zabezpečovací
systémy.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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