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ANTIK smart dverový a okenný senzor
Používateľská príručka

Hlavná časť Slot pre batériu

Schematický náčrt Vnútorný schematický náčrt

Indikačné svetielko
(svieti namodro)

Slot pre batériu

Zoznámte sa s produktom

02 / Technické špecifikácie

Obsah balenia

Po vybalení sa uistite, že je zariadenie a príslušenstvo kompletné a obsahuje:

1× zariadenie, 1×  3M nálepka, 1× batéria

Predstavenie výrobku 

Senzor otvorenia dverí a okien dokáže snímať informácie o otvorení dverí prostredníctvom
pohybu (odpojenia/pripojenia) magnetickej časti senzora.

Popis stavu indikátora

Proces párovania

Po pripojení k sieti

Spustite snímač pohybu

Kontrolka rýchlo bliká

Kontrolka nesvieti

Kontrolka dvakrát zabliká a zhasne

03 / Návod na inštaláciu

04 / Konfigurácia

1. Otvorte zadný kryt senzora.

2. Vyberte izolátor batérie.

3. Konfigurujte Wi-Fi sieť.

4. Zatvorte zadný kryt senzoru a umiestnite ho na preferované
    miesto pomocou 3M pásky.

5. Po nainštalovaní hlavnej časti, posuňte magnetickú časť tak,
    aby ste zistili, či bude kontrolka blikať. Nastavte polohu hlavnej
    a magnetickej časti podľa kontrolky.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Model: ATK-ENT01

Lokálna sieť: Dlho stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET, modrá kontrolka rýchlo zabliká
a zariadenie je pripravené na konfiguráciu. Súčasne otvorte aplikáciu a kliknite na „+“
a následne na ikonku senzoru vstupu. Kliknite na názov brány. Brána začne vyhľadávať
zariadenie. Keď je konfigurácia úspešná, modrá kontrolka zhasne.

Obnoviť výrobné nastavenia: Obnovia sa výrobné nastavenia, keď dlho stlačíte (na 5 sekúnd)
tlačidlo SET.

Rozmery hlavnej časti: 55 × 32 × 11,3 mm

Rozmery magnetickej časti: 40 × 10,4 × 8,3 mm

Pracovná teplota: -10 ~ 55 °C

Pracovná vlhkosť: ≤85 % RH

Vstup: 3 V (CR2450, 620 mAh)

Životnosť batérie: ≥2 roky

Upozornenie na slabú batériu: 2,7 V ± 0,2 V

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0

Sila vysielača: 19 dBm

Citlivosť príjmu: -100 dBm

Komunikačná vzdialenosť: ≥300 m (otvorená plocha)


