
Wi-Fi detektor kouře 

NÁVOD 

Wifi detektor kouře a požární 
hlásič s ultra nízkou 
spotřebou energie. 

Popis: 

Fotoelektrický senzor 
detekuje kouř, který je 
přítomný na počátku 
případného požáru. V případě 
že detektor zaznamená kouř, 
spustí detektor alarm, 
červená LED kontrolka se 
rozsvítí a spustí se akustické 
upozornění.  Zároveň se 
aktivuje upozornění na 
připojeném mobilním zařízení 
přes aplikaci Smart Life.  
Zařízení je určeno pro použití 
v domácnostech i komerčních 
prostorách. 

Specifikace: 

Vstupní napětí: DC3V  
Statický proud: méně nebo 
rovno 15uA 
Alarmový proud: méně nebo 
rovno 160mA 
Upozornění na nízké napětí: 
v případě že napětí je menší 
nebo rovno 2,4V 
Alarm:70db/1m 
WiFi: 802.11 b/g/n 
Rozsah detekce: 20m 
Metoda instalace: na strop 
Provozní teplota:-10 C – +50 C 
Provozní vlhkost: menší než 
95% RH 
 
 

 

Montáž na strop 
 
Preferované místo pro 
namontování je střed stropu, 
protože kouř, teplo a hořlavé 
produkty stoupají ke stropu a 
rozpínají se do stran. 
Zachovejte vzdálenost 
alespoň 30 cm od světel nebo 
dekorace a alespoň 15 cm od 
zdí a rohů. 
 
Montáž na šikmý strop 
 
V případě, že je strop šikmý 
prosím instalujte kouřový 
senzor v horizontální 
vzdálenosti 90 cm od  vrcholu 
stropu. 
 
Použití: 
 
1.Po směru hodinových 
ručiček otočte zadním krytem, 
oddělejte jej a připravte 
k instalaci baterie. 
 
2. Vložte 2 kusy AAA baterií, 
LED kontrolka se rozsvítí a pak 
zhasne. 
 
3. Stáhněte si Smart Life 
aplikaci.  
 
4. Zaregistrujte se v Smart Life 
aplikaci pod svým telefonním 
číslem nebo emailem  a 
přihlaste se. Stiskněte „+“  
v pravém horním rohu 
obrazovky. Vlevo vyberte 
„Sensors“ nebo „Senzory“. 
Dále z nabídky vyberte „Alarm 
kouře (Wifi) a potvrďte 
kliknutím. 
 
 

5. Vložte WiFi kód pro 
připojení k Vaší 2.4 GHz a 
stiskněte tlačítko další. 
Zašktněte políčko „Potvrďte, 
že kontrolka rychle bliká“ 

Pomocí PIN kolíčku balení 
stisknětě tlačítko reset na 
detektoru po dobu 5 sekund, 
LED kontrolka začne blikat 
rychle. (pokud bliká pomalu, 
stiskněte tlačítko reset znovu 
na 5 sekund) 

Na Vašem telefonu pak 
stiskněte tlačítko další. 

Zařízení se připojí do Vaší Wifi 
sítě. 

6. Po připojení zařízení k Vaší 
síti stiskněte dlouze tlačítko 
na kouřovém detektoru. 
Zařízení 3x pípne zároveň 
obdržíte notifikaci 
„Detekován kouř“ nebo 
„Smoke alarm“ 
 
 
7. Stav a řešení potíží 
Normalní stav: červená 
LED bliká každých 60 
sekund. Bez zvukového 
alarmu. 
Test: červená LED svítí, 
alarm 3x hlasitě pípne. 
Alarm: červená LED svítí, 
alarm opakovaně pípá. 
Vybitá baterie: červená 
LED bliká 2xkaždých 60 
sekund, zuvkový alarm 
není. 

Pohotovost: 15 sekund 
test alarmu, LED zhaslá, 
alarm ne. 
Automatická konfigurace 
sítě: LED bliká každou 
sekundu, alarm ne. 
Ruční konfigurace sítě: LED 
bliká každé 3 sekundy, 
alarm ne. 
 
 

8. V případě že kouřový 
detektor nepracuje, 
zkontrolujte následující. 
 
1.Zkontrolujte stav baterií, 
popřípadě je vyměňte 
 
2. Udržujte kouřový detektor 
v čistotě 
 
3. Zkontrolujte, zda je zadní 
kryt dobře dovřený. 
 
4. Při problémech 
s připojením prosím 
zkontrolujte: 
a. v místě připojení je 
dostatečně silný signál 
b. zadáváte správné heslo do 
Vaší wifi sítě 
c. připojujete se k 2.4 GHz síti. 
d. kontrolka na zařízení při 
připojení bliká rychle (ne 
pomalu) a zároveň 
připojování na telefonu 
zahájíte bezprostředně po 
stisku tlačítka reset na 
zařízení  


