· TABUĽKA ČINNOSTI LED

4. KONTROLKY

Detektor je vybavený kontrolkou
LED na indikáciu stavu detektora.

ZigBee detektor úniku vody ZWLD-100
Užívateľský manuál
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· KOMPATIBILITA

Tento detektor úniku vody spolupracuje so zariadeniami Z1 ZigBee Bridge a ICS-2000,
aby sa pri detekcii vody doručovali oznámenia.
· POZNÁMKA: Na prijímanie doručovaných oznámení je potrebné plne funkčné internetové pripojenie.

1. VLOŽENIE (VÝMENA) BATÉRlÍ
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A Kryt priehradky na batérie (zadnú stranu) odstránite tak, že ho vytiahnete z detektora úniku vody.
B Do detektora vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na zachovanie správnej
polarity podľa kladnej a zápornej polarity v priehradke.
Zatvorte kryt priehradky na batérie.

2. STIAHNUTIE APLIKÁCIE
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Aby ste mohli detektor prepojiť s mostom
Z1 ZigBee alebo zariadením ICS-2000,
napr. získajte aplikáciu oskenovaním
QR kódu alebo prejdite na trust.com/zigbee
a nainštalujte ju.

3. PRIPOJTE DETEKTOR

A V aplikácii vyberte miestnosť, stlačte tlačidlo +
a zvoľte linku Trust Zigbee line/Water leakage detector
(Detektor úniku vody) a postupujte podľa pokynov
Pre manuálne nastavenie zobrazovania oznámení
prejdite na kartu pravidiel, stlačte tlačidlo +
a vyberte sprievodcu notifikáciou.

5. NAMONTUJTE DETEKTOR

A Odstráňte plastovú vrstvu z obojstrannej pásky na zadnej strane detektora a umiestnite ho na rovný
povrch na stene na mieste s rizikom úniku.
B Odstráňte plastovú vrstvu z obojstrannej pásky na bielom snímači na konci kábla a umiestnite ho
pevne na podlahu.
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· RESETOVANIE DETEKTORA A AKTIVÁCIA REŽIMU PRIPOJENIA
Varovanie: Týmto krokom sa odpojí detektor od zariadenia Z1 Zigbee Bridge alebo ICS-2000. Detektor

zresetujete približne 5-sekundovým stlačením tlačidla v otvore na bočnej strane pomocou dodaného
kolíka. Na potvrdenie zresetovania LED 6x zabliká.

			
			
			

Aktivácia režimu pripojenia: Po zresetovaní detektora môžete približne
2-sekundovým stlačením tlačidla v otvore na bočnej strane aktivovať režim
pripojenia. Na indikáciu režimu pripojenia bude LED rýchlo blikať 1 minútu.

· ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Tento výrobok sa používa ako výstražné zariadenie, ktorého účelom je pomôcť používateľovi zistiť únik vody. Zostáva však povinnosťou koncového používateľa, aby zistil a zabránil úniku vody.
Preto spoločnoť Trust nepreberá zodpovednosť ani ručenie za žiadne poškodenia vodou ani zranenia,
ku ktorým dôjde v dôsledku následných škôd.

