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Uživatelský manuál: 
 

 
 
Wifi Kouřový senzor a požární hlásič 
 
Jedná se o zařízení detekující kouř, který může značit začínající požár – detektor v takovém případě začně 
výrazně blikat a vydává zvukový signál. Zároveň zasílá informaci do mobilní aplikace spárované s detektorem. 
 

1. Technické parametry: 
 
Napájení: 9V baterie 
Proud: < 10uA 
Proud při aktivním alarmu: < 100mA 
Pracovní teplota: 0 – 50 C 
Vlhkost: 95%  
Hlasitost alarmu: >60dB 
Nízká baterie – upozornění: 三7.0V±0.2V 
 

2. Pracovní status 
Status Led dioda Zvuk alarmu 

Normální stav Led dioda bliká 1 za 60s žádný 

Testování 
Led dioda bliká kontinuálně rychle 

Rychlé pípání 

Kouřový 
alarm  

Led dioda bliká kontinuálně rychle 
Rychlé pípání  

Ztlumený alarm 
Led dioda bliká kontinuálně rychle 

žádný 

Nízká baterie Led dioda bliká 1 za 60s Pípnutí 1 za 60s 

Úspěsné spojení 
Wi-Fi 

Led dioda zapnuta po dobu 10s žádný 

Konfigurace Wi-Fi 
Led dioda bliká kontinuálně 2x za 
vteřinu 

Krátké pípání 

 
3. Ztlumení a testování 

Pro ztlumení je třeba stisknout tlačítko TEST, následně bude signalizovat pouze LED dioda. 
Pro testování stiskněte v normálním stavu tlačítko TEST po dobu 2s – proběhne zkouška zkuvu, LED diody a 
zaslání notifikace do mobilního telefonu 
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4. Připojení Wi-Fi 
1. Nainstalovat aplikaci Tuya Smart nebo Smart life do mobilního telefonu 
2. Přihlásit se účtem nebo účet vytvořit a zaregistrovat se 
3. Ověřit připojení mobilního telefonu k 2,4GHz Wi-Fi síti a zapnutí Bluetooth 
4. V aplikaci vybrat volbu ADD DEVICE v horním rohu 
5. Kategorie Security Sensor – SENSOR (WI-FI) 
6. Po vložení baterie (do 20s) dlouze – 5s – stisknout tlačítko TEST na zařízení – LED dioda zabliká a ozve 

se krátké pípnutí 
7. V aplikaci zadat údaje k Wi-Fi síti a potvrdit 
8. Dlouhé pípnutí a rozsvícení LED diody znamená, že je Wi-Fi nakonfigurována 
9. Tři krátké pípnutí značí, že se párování nezdařilo 
10. Po vyjmutí a vrácení baterie se LED rozsvítí na 10 vteřin pokud je zařízení správně připojeno k Wi-Fi síti 

 
 

5. Instalace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Do stropu vyvrtáme otvor a vložíme hmoždinku odpovídající velikosti vrutů 
2. Přišroubujeme instalační podložku od zařízení 
3. Zajistíme zařízení do instalační podložky vložením a pootočením 

 
Upozornění k instalaci: 

1. Pouze pro vnitřní použití 
2. Umístit alespoň 50cm od osvětlění 
3. Nelze umístit do vlhkých místností (koupelna) 
4. Nelze umístit do místností s krbem či troubou 
5. Nelze umístit do místností s teplotami pod 0C a nad 50C 
6. Umístit alespoň 60cm od linky/skříňek umístěných u storpu 
7. Umístit alespoň 150cm od ventiáltoru či větráků 
8. Pokud není baterie správně umístěna, nelze vložit zařízení do instalační podložky 

 
 
 
 

6. Údržba 
 
Pokud se vyskytne problém při testování alarmu, kontaktujte technickou podporu nebo výrobet reklamujte 
V normálním prostředí je výdrž baterie přes 1 rok, může být ovlivněno teplotou okolí, vlhkostí 
Ověřte funkčnost (TEST) před instalací zařízení na strop 
Umístěte mimo dosah vlhkosti, velké prašnosti a možnosti koroze 
 


