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Uživatelská příručka 

V1.0 

 
1、  Zařízení 

Jedná se o inteligentní Wi-Fi dveřní/okenní senzor s ultra nízkou 
spotřebou složený ze dvou modulů – hlavního a magenitckého, 
který detekuje, zda se dveře či okno otevřelo. Při změně polohy 
magenitckého modulu vůči hlavnímu se začle notifikace do 
mobilího telefonu s aplikací Smart Life přes Wi-Fi síť Jedná se o 
prvek zabepečení. 

 
2、  Funkce 

Funguje nezávisle připojení k Wi-Fi síti 

 Zasílá push notifikace do telefonu při otevření/zavření d věří či 
oken. 

 Upozorní při nízkém stavu baterie a umožňuje stav baterie 
kontrolovat 
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 Využívá technologii úspory energie a má tedy dlouhou výdrž 

 Lze aplikovat na dveře, okna, šuplíky atp. 

 
 

3、  Stažení aplikace 

Je nutné používat aplikaci Smart Life – ke stažení 
v Google Play či App store, nebo přes QR kód uvedený 
dále v návodu.. 
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Poznámka: Apple – app store – je nutné stáhnout aplikaci, QR          
kód je funkční pro Android telefony 
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4、  Fuknce a párování 

 Otevřením zadního krytu lze vložit baterii před zapnutím 
zařízení 

 Po 5 – 10s můžete stisknotu tlačítko SET po dobu 5-8s – indikátor 
na zařízení se rozblíká a je možné párovat 

  Otevřete aplikaci Smart Life a klikněte na + ADD 
DEVICE. Kategorie Sensory – Contact Sensor (Wi-Fi) 

 Telefon připojte k Wi-Fi síti 2,4GHz, vložte údaje o Wi-Fi 
a potvrďte. Potvrďte blikající diodu a zařízení se začne 
párovat. Během párování buďte s mobilním telefonem i 
senzorem co nejblíže k Wi-Fi routeru 

  
Aplikace obdrží upozornění při spuštění senzoru 
(oddělení magnetického modulu) 

Při povolení push notifikací zašle na telefon okamžitou 
notifikaci 
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5 Instalace a upozornění 

1、Senzor by měl být nainstalován na rám dveří či 

okna. Magenitcký modul následně instalován na 

samotné dveře či okno 

2、LED dioda bliká, pokud je zařízení sepnuto oteřením 
dveří/okna 

3、Otestujte zařízení před instalací 

4、Při instalci je třeba srovnat symbol trojúhelníku na 

modulech. 
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5、Vzdálenost mezi moduly by neměla být větší než 2CM 

6、Při upozornění na nízký stav baterie je nutné vyměnit 

baterii. 

7、Instalace by neměla být prováděna v místě se 

silnými magnetickými poli – může ovlivnit funkčnost 

8、Instalace pomocí oboustrané lepící pásky či lepidla. 

6.      SPECIFIKACE 
 
 
 
 
Napájení: 3V baterie AAA 2* 
Proud: 19-59 mA 
Wifi – 802.11b/g/n 2,4GHz 
Dosah: 30m bez překážek 
Vzdálenost modulů pro sepnutí: 2-3CM 
Pracovní teploty: -10C – 55C 
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