SENZOR FLODE - ZÁPLAVOVÉ ÈIDLO

NÁVOD
MOBILNÍ APLIKACE
Abyste plnì vyuili funkcí
senzoru FloDe, je tøeba si
stáhnout mobilní aplikaci
SENZASEN.

Aktivace sluby:
Abyste mohli senzor vyuívat,
je tøeba jej registrovat v mo
bilní aplikaci. ID senzoru
naleznete na vnitøní stranì
spodní èásti krabièky.

Dìkujeme za zakoupení tohoto senzoru. Vítejte ve svìtì inter
netu vìcí, kdy komunikace s vìcmi je tak snadná a efektivní.
Obsah balení:
1 ks
krabièka FloDe
2 ks
tukové baterie AAA 1,5V
1 ks
návod

Funkce a technický nákres:
ovládací tlaèítko
senzory
zatopení
LED dioda

INSTALACE
SENZORU
1. Vytipujte si nevhodnìjí místo pro instalaci 
doporuèujeme na stìnu u podlahy na WC, v koupelnì
nebo kuchyni.
2. Vlote baterie do senzoru.

3. Sejmìte folii ze samolepících ètvereèkù na spodní stranì
a umístìte senzor na vytipované místo tak, aby èást
s LED diodou a èidlem pro detekci zatopení bylo smìrem
k podlaze a co nejblíe.
Upozornìní:
● Nedoporuèujeme instalovat FloDe na kovové
konstrukce.
● Vzdálenost senzoru od podlahy by mìla být co
nejmení.
● Pøi vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
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OBSLUHA
SENZORU
FloDe má jedinou funkci, tou je ALARM. Ten se spustí jak
v mobilní aplikaci, tak jako zvukový signál pøímo na senzoru,
pøièem LED dioda zaène blikat èervenì .
Senzor se automaticky zapne vloením baterií. O funkci se
mùete ujistit krátkým stiskem tlaèítka, kdy LED dioda blikne
zelenì . Takto se mùete pøesvìdèit, zda není tøeba vymìnit
baterie.
Dojdeli k zatopení senzoru, je nutné vyndat baterie, vyplách
nout èidlo vlanou vodou a nechat jej vyschnout. Po vyschnutí
vlote nové baterie a mùete senzor opìt vyuívat.

Vyuijte i dalí senzory pro Vá bezpeènìjí domov  dveøní
kontakt VILO nebo tlaèítko nouze PANIC. Staèí je zaregistrovat
a kontrolovat ve stejné mobilní aplikaci jako FloDe.
Záruka 12 mìsícù.

Výrobce a provozovatel sluby:
SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.softlink.cz

www.senzasen.com

