SmartLife SB003 – návod
Manuální instalace zařízení
Před spárováním s mobilní aplikací je nutné zapojit relé do elektrické sítě. Důrazně doporučujeme
zapojení provádět s vypnutým elektrickým proudem.
Ilustrační obrázky k instalaci ke garážovým vratům najdete také v originálním anglickém manuálu.

1: Zapněte zařízení
2: Zapojeni do nástěnné konzole – zasuňte konce červeného a černého 2.0mm vodičů do garáže.
Potom zapojte každý konec ke stejnému zakončeni, tak jako jsou zakončeny vodiče na tlačítku na
stěně.
3: Zapojení ke garážovým dveřím – vložte 2.0mm zakončení senzoru do garáže, potom pevně
nainstalujte senzor a magnet na garážové dveře, tak aby mezi nimi byla mezera 3–15 mm. K instalaci
použijte šrouby, držák, 3M gumu, hřebíky do zdi, držáky kabelu a stahovací pásky.

Mobilní aplikace
Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.
Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/email vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše
SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít
s přidáváním zařízení!

Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete
následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Párování
Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte +
v pravé horní části obrazovky) a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

Pro přidání relé SB003 jej vyhledejte mezi zařízeními na výběr. Ujistěte se, že dioda na relé rychle
bliká a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení
vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více
SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

Zařízení je určeno pro domácí použití.

