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INTELIGENTNÝ OTVÁRAČ

GARÁŽOVEJ BRÁNY

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
Tabuľka kompatibility



Inteligentný otvárač
garážovej brány

3M nálepky

Vymedzovacie
držiaky

3M nálepky

Konzoly Skrutky



Testovanie kompatibility zariadenia,
na otváranie garážovej brány

1. Zapnite zariadenie na otváranie garážovej brány, červené svetlo striedavo bliká.

2. Pomocou priloženého červeného a čierneho kábla pripojte zariadenie
    k mechanizmu otvárania brány. Do rovnakých svoriek zapojte aj káble z tlačidla  
    na stene.

3. Kliknite prosím na tlačidlo na stene, vaša garážová brána by mala byť aktivovaná.

Ak tento test zlyhá, zariadenie nemusí byť kompatibilné. Pre ďalšiu inštaláciu 
využite používateľskú príručku.

Zoznam kompatibilných modelov je na konci príručky.

Čierny Červený

Tlačidlo
na stene



Test prebehol v poriadku. Kedykoľvek zatlačíte tlačidlo,
inteligentné zariadenie na otváranie garážovej brány
otvorí alebo zatvorí garáž.
Pred použitím zariadenia prejdite si prosím zoznam s požiadavkami:

•  Váš mobil alebo tablet musí byť pripojený na 2,4 GHz Wi-Fi sieť
•  Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz Wi-Fi sieť, aj napriek tomu, že váš router môže
   mať k dispozícii aj 5 Ghz sieť.
•  Stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome pre Android alebo iOS.
•  Následne po registrácii konta vykonajte párovanie zariadenia s preferovanou
   Wi-Fi sieťou.



“Go to add”

x

 

Pridať zariadenie

Garážové dvere sa aktivujú, keď sa úspešne pridá inteligentný ovládač 
garážovej brány do aplikácie (červená LED dióda prestane blikať).
Najskôr nechajte garážové dvere zatvorené. Skontrolujte, či je zapnutá 
funkcia Bluetooth, v rámci vášho smartfónu/tabletu.

Zapnite tlačidlo na stene, červené svetlo bliká.

1. Spustite aplikáciu, kliknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu.
2. Nájdite inteligentný otvárač garážových dverí v aplikácii a kliknite na ikonku
    s jeho názvom.
3. Zadajte správne heslo na 2,4 GHz Wi-Fi sieť a kliknite potom na „Ďalší krok“.
4. Zariadenie sa automaticky uvedie do párovacieho režimu, resp. dlhým zatlačením    
    spínača na jeho bočnej strane ho uvedieme do párovacieho režimu manuálne
    (LED bliká načerveno). 



Naučte sa používať inteligentný
otvárač garážových dverí



Po úspešnom pridaní zariadenia do aplikácie, vykonajte túto inštaláciu.

Nechajte garážové dvere zatvorené.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

2. krok

1. krok
Kábel senzora

Kábel senzora

Stena

Garážová brána

Nástenné ovládanie dverí

Senzor s káblom

Senzor bez kábla
(Presúva sa s dverami)

Otvárač

Káble



Vložte červený a čierny vodič z inteligentného otvárača brány do rovnakých svoriek,
v ktorých sú ukončené aj vodiče nástenného tlačidla.

Pevne nainštalujte snímač a magnet v rozsahu 3 až 15 mm na garážové dvere, 
pomocou skrutiek/držiakov/3M nálepiek/klincov/držiakov vedenia/svoriek.

1. krok: Zapnutie

2. krok: Pripojte k nástennej konzole

3. krok: Pripojenie na garážovú bránu

Senzor s káblom

Magnet Nainštalujte držiak na dvere
Stena

Garážové dvere



Ak je problematické nainštalovať senzory za pomoci skrutiek, môžete použiť 3M 
nálepky. Ak sa obávate o stabilitu, môžete použiť skrutky aj 3M nálepky.

Stena Garážové dvere



Nekompatibilné modely
Výrobca

Tlačidlo
nie je kompatibilné



Jednoduchý spôsob kontroly:
stena

Čierna farba



Kompatibilné modely

Výrobca
































