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Bateriový WiFi pohybový detektor 
Pohybový detektor funguje jako samostatné zařízeni. Slouží k zajištění místností proti 

narušení pachatelem. Při narušení vás informuje v mobilní aplikaci. 

Pohybový detektor funguje jako neviditelná zóna z detekčních paprsků. Umisťuje se na stěnu 

nebo do rohu místnosti. Detektor detekuje pohyb jakéhokoliv většího předmětu nebo osoby o 

teplotě lidského těla. Detektor není schopen eliminovat pohyb domácích zvířat. Detektor není 

vhodné umisťovat přímo proti zdrojům tepla (topení, nebo klimatizace). Při zapnutí nebo 

vypnutí tepelného zdroje by mohlo dojít k falešnému poplachu. Vzhledem k tomu, že detektor 

pracuje na bezdrátové technologii, řiďte se při umisťování i pokyny pro bezdrátové 

komponenty. 

Instalace detektoru 
Detektor se instaluje na stěnu místnosti nebo do rohu místnosti. Minimální instalační výška je 

2m a maximální instalační výška je 3m. Ke stěně přišroubujte kloubový držák do kterého 

detektor pak zasadíte. 

 

Párování s telefonem 
Stáhněte si z GooglePlay/AppStore mobilní aplikaci Tuya Smart. Otevřete detektor 

zatlačením na horní straně krytu. Při manipulaci s detektorem se vyvarujte doteku detekčního 

členu uprostřed desky s elektronikou. Zapojte baterii do konektoru a zapněte vypínačem do 

polohy ON na zádech detektoru. V aplikaci klikněte na + Přidat zařízení. Ze seznamu 

produktu zvolte Security & Sensors -> PIR (Wi-Fi). Zadejte heslo od vaší WiFi a klikněte na 

další. Stiskněte a držte tlačítko RESET na detektoru dokud nezačne blikat. Odfajfkujte 

v aplikaci že detektor bliká a opět klikněte na další. Vyčkejte na spárování. Poté detektor opět 

uzavřete krytem. Bez nasazeného krytu nebude detektor správně fungovat. 
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Jak detektor funguje 
Po zapnutí detektoru vyčkejte 1 minutu na inicializaci. Následně detektor prvních 5 minut 

detekuje každý pohyb před čidlem (testovací režim). Po uplynutí 5 minut detektor přejde do 

běžného provozního režimu, kdy po detekci pohybu se deaktivuje na 5 minut, aby se šetřila 

baterka. Pokud dojde k aktivaci 6x za hodinu detektor se deaktivuje na 30 minut. 

Technické parametry 

• Napájení: DC3V (baterie CR123A) 

• Proud: klidový 45A (při alarmu max. 160mA) 

• Slabá baterie při: 2.6V 

• WIFI: 802.11b/g/n 

• Instalační výška: doporučena 2.2m 

• Rozsah detekce: až 10m 

• Úhel detekce: horizontálně 110°, vertikálně 60° 

• Provozní teplota: 10°C až 50°C 

• Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující 

• Prostředí: vnitřní, suché 

• Bezdrátová frekvence: 2.4Ghz 

• Rozměry: 84 x 56 x 39mm (bez držáku) 

Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje 

poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v 

délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese 

odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s 

výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být 

likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 

výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty 

zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího 

sběrného místa. 

 


