Keeprivacy zatvárač ventilov – voda a plyn
Profil produktu
Predstavujeme Vám bezdrôtový inteligentný ovládač ventilu. Tento produkt sa vyznačuje
inteligentnými funkciami, nízkymi nákladmi a vysokou spoľahlivosťou a možno ho ovládať na diaľku.
Využíva technológiu Wi-Fi a je plne kompatibilný s Wi-Fi sieťou. Umožňuje bezdrôtové a diaľkové
ovládanie ventilu, ako aj nastavenie časovania. Ovládač ventilu predstavuje ideálny produkt pre
bezpečnosť inteligentných domácností, ako aj pre automatické ovládanie zavlažovania v oblasti
poľnohospodárstva a lesníctva.

Technické parametre produktu
Napájanie/napätie
Komunikačná technológia
Komunikačné pásmo
Dosah bezdrôtovej komunikácie
Tlak ventilu
Rozmery ventilu
Doba zatvorenia ventilu
Doba otvorenia ventilu
Krútiaci moment
Operačný systém
Typ ventilu

12V/1A
Wi-Fi
2,4 GHz
30 m (vysielanie)
1,6 MPa
4, 6, 1 palec (10, 15, 1 cm), 1,25 palca (3,17 cm)
5 – 10 sekúnd
5 – 10 sekúnd
2,95 – 5,9 Nm
iOS/Android
Uzatvárací ventil s rukoväťou

Návod na inštaláciu
1.) Namontujte svorku na montážny výstupok inteligentného ovládača ventilu (skrutku ešte
neuťahujte).
2.) Montážnu svorku pripevnite na vodovodné alebo plynové potrubie (viď obrázok).
3.) Upravte polohu ovládača tak, aby výstupová os ovládača bola zarovno s osou rukoväte ventilu na
vodovodnom alebo plynovom potrubí. (viď obrázok) Utiahnite skrutku na oboch stranách
montážnej svorky. Po namontovaní ovládača stiahnite sťahovací krúžok nadol. Otočte rukoväťou
ovládača. Skontrolujte, či je spínač ventilu na mieste.
4.) Skrutku rukoväte ovládača utiahnite podľa obrázka.
5.) Pripojte napájací adaptér 12V/1A.

Rukoväť inteligentného
ventilu

Rukoväť ventilu

Montážna podporná svorka

Driek inteligentného ventilu
Driek ventilu

Sťahovací krúžok

Ventil
Nerezová sťahovacia svorka

Návod na použitie
1.) Naskenujte 2D kód a stiahnite si aplikáciu Smart Life. Po jej nainštalovaní si zaregistrujte svoj účet podľa pokynov v
aplikácii.

2.) Pridávanie zariadenia:

Kliknite na tlačidlo Add Device + a zvoľte možnosť Others (Wi-Fi).
Stlačte a podržte tlačidlo po dobu približne 10 sekúnd, až pokým nezačne kontrolka rýchlo blikať.
Ovládač začne komunikovať a vyžiada si zadať heslo Wi-Fi a ďalšie údaje, až pokým úspešne
nedokončí proces párovania.
3.) Ovládač je predvolene nastavený ako zavretý, avšak možno ho zapnúť podľa potreby. Po otvorení
ovládača sa rozsvieti kontrolka. Pri zavretom ovládači kontrolka nesvieti. Ventil môžete ručne
prepnúť tlačidlom alebo ho môžete ovládať pomocou aplikácie. Tento produkt obsahuje aj funkcie
nastavenia časovania, zdieľania a prepájania. Podrobnejšie informácie o používaní produktu sú
uvedené v aplikácii.
4.) Ak po úspešnom dokončení párovania ovládača znovu stlačíte a podržíte tlačidlo po dobu 5 sekúnd,
LED kontrolka ovládača začne rýchlo blikať, predchádzajúce nastavenia párovania sa vymažú a
celý proces párovania začne odznovu. Ak sa na ovládanie vyžaduje viacero mobilných prístrojov,
využije sa funkcia zdieľania v aplikácii cez viacero účtov.
5.) Ak nie je dostupná Wi-Fi sieť, ovládač dokáže zapnúť a vypnúť ventil stlačením tlačidla. Ak je
ventil zatvorený, po stlačení tlačidla sa otvorí. Ak je otvorený, po stlačení tlačidla sa zatvorí. V
prípade výpadku napájania možno ručne stiahnuť sťahovací krúžok nadol a otočiť rukoväťou s
cieľom otvoriť alebo zatvoriť ventil.

Riešenie problémov
1.) Spínač ovládača nie je na mieste:
Skontrolujte, či je os ovládača zarovno so stredovou osou ventilu. Ak nie sú zarovno, spínač nebude
fungovať a môže dôjsť k zhoreniu motora.
2.) Spínač sa nedá stlačiť:
Stiahnite sťahovací krúžok nadol a otočte rukoväťou ovládača o 90 stupňov, pokým nie je opäť možné
hladko zapnúť a vypnúť ventil. Ak je ventil príliš tesný, odporúča sa vymeniť ventil.
3.) Ovládač ventilu sa nedokáže spárovať so sieťou:
Skontrolujte signál Wi-Fi siete. Pri párovaní ovládača so sieťou sa nevzďaľujte od Wi-Fi smerovača
(routera).

Bezpečnostné opatrenia
Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej
vrstvy alebo displeja.
Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85 %, vrátane dažďa a kvapalín.
Nepoužívajte v prostredí s vysokým rizikom požiaru a výbuchu.
Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela, pretože
adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia.
Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.
Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii
znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne
s komunálnym odpadom.
Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici
alebo pri bazéne.
Spoločnosť Keeprivacy s. r. o. týmto prehlasuje, že zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a
ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Produkt je určený na predaj bez obmedzení v
Českej republike a Slovenskej republike. Záručná doba produktu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené
inak. Prehlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.keeprivacy.sk

