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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Wi-Fi Door Sensor 



Γνωριμία με το προϊόν - Τι περιέχει η συσκευασία 

LED λειτουργίας 

Σώμα επαφής 

Μαγνήτης  

Κουμπί αποσύνδεσης 

Αυτοκόλλητη ταινία 

Μπαταρία 

Κουπμί Reset 

Βίδες 

Ούπα 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

 Τροφοδοσία: 1 x μπαταρία CR2-3V  

 Κατανάλωση σε κατάτασταση αναμονής 13uA 

 Κατανάλωση σε κατάτασταση συναγερμού  115mA - 120mA 

 Διάρκεια μπαταρίας 2800 φορές (1 έτος αν ενεργοποιηθεί 7φορές/ημέρα)  

 Τύπος Wi-Fi: 2.4GHz   

 Πρωτόκολλο Wi-Fi: IEEE 802.11b / g / n 

 Εμβέλεια Wi-Fi: 45μ 

 Περιβάλλον Λειτουργίας: 0°C~+40°C / 20%~85%RH  

 Διαστάσεις σώματος: 71mm x 21mm x 22mm 

 Διαστάσεις μαγνήτη: 40mm x 11mm x 11mm  



Πιέστε μέσα το κουμπί αποσύνδεσης για να αφαιρέσετε το σώμα από την μαγνητική επαφή. Αφού τοποθετήσετε μία μπαταρία 
CR2-3V  στην συσκευή, το επόμενη βήμα είναι να συνδεθεί με το ασύρματο δίκτυο της οικίας μέσω του κινητού. 

ΒΗΜΑΤΑ 
Εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life στο κινητό σας. Τρέξετε την εφαρμογή. 
 
Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό πατήστε Register για να δημιουργήσετε. 
Εισάγετε email ή τηλέφωνο για να σας αποσταλεί κωδικός επαλήθευσης (εικόνες 1,2,3).  
 

Άν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, πατήστε Login with Existing Account για να συνδεθείτε. 
(εικόνες 1,4).  
 
Αφού συνδεθείτε πατήστε το πληκτρο + πάνω δεξιά για να συνδέσετε την συσκευή (Εικόνα 5). 
Επιλέξτε “Add Manually” και στην συνέχεια επιλέξετε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να 
προσθέσετε στον λογαριασμό σας (εικόνα 6).  
 
Για την ασύρματη μαγνητική επαφή ανατρέξετε στην κατηγορία Security and Sensors και 
επιλέξετε Contact Sensor (Wi-Fi) (εικόνα 6).  

Εγκατάσταση Εφαρμογής - λειτουργία 

Εικόνα 3 Εικόνα 1 Εικόνα 2 



Καταχώρηση συσκευής στο router 

Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 

Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε την συσκευή με το router. Αν το led της συσκευής ήδη αναβοσβήνει 
γρήγορα, παρακάμψετε τα παρακάτω βήματα 1,2,3 και πατήστε «Confirm indicator rapidly blink» (εικόνα 7). 
 
1. Κρατήστε το κουπμί Reset (επαναφοράς) της συσκευής για περίπου 5 δευτ και αφήστε το 
2. Επιβεβαιωθείτε ότι το Led αναβοσβήνει γρήγορα 
3. Πατήστε «Confirm indicator rapidly blink» (εικόνα 7) 
4. Εισάγετε τον κωδικό του Wi-Fi router και πατήστε «Confirm» (εικόνα 8) 
5. τοποθετήστε το router, το κινητό τηλέφωνο και τη συσκευή σας όσο το δυνατόν πιο κοντά και περιμένετε να συνδεθεί η 
συσκευή στο router (Εικόνα 9) 
 
Σημείωση: ολοκληρώστε τη διαδικασία αντιστοίχισης εντός 3 λεπτών μετά την επαναφορά (reset) της συσκευής. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποστηρίζει μόνο την συχνότητα 2.4GHz για την σύνδεση με το Wi-Fi router.  



Καταχώρηση συσκευής στο router 

Εικόνα 10 Εικόνα 11 Εικόνα 12 

Όταν συνδεθεί η συσκευή (εικόνα 10) θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχής καταχώρηση (Added successfully). Έχετε την 
δυνατότητα να ορίσετε σε ποιο χώρο θα καταχωρηθεί η συσκευή. Στο παράδειγμα μας έχουμε ήδη δημιουργήσει 2 χώρους 
στους οποίους μπορούμε να την ορίσουμε. Στο “My office” ή στο “My Home”. 
Για να ορίσετε επιθυμητό όνομα για την συσκευή σας  πατήστε το εικονίδιο               και ορίσετε όνομα(εικόνα 11).  
Πατήστε Save για αποθήκευση, Cancel για ματαίωση. 
Τέλος πατήστε Done για να καταχωρηθεί η συσκευή. Θα εμφανιστεί η εικόνα 12. 
 

 Επιλέξετε “History” για να δείτε λίστα με το ιστορικό λειτουργίας της συσκευής (εικόνα 13). 
 Επιλέξτε  “Notice” για να ορίσετε τις υπενθυμίσεις που θέλετε ή όχι, να λαμβάνετε (εικόνα 14). 

 Το εικονίδιο της μπαταρίας δείχνει την κατάστασή της. 
 Πατήστε πάνω δεξιά ... για πληροφορίες της συσκευής όπως, μοίρασμα (share), έλεγχο για ενημερώσεις, ονομασία, 

εμφάνιση αυτοματισμών, διαγραφή της. (εικόνα 15) 

Εικόνα 13 Εικόνα 14 Εικόνα 15 



Λειτουργία της συσκευής 

Στην εικόνα 16 εμφανίζεται από το αρχικό μενού της εφαρμογής η συσκευή που έχουμε περάσει καθώς και η ημερομηνία και 
ώρα που ενεργοποιήθηκε την τελευταία φορά. Στις εικόνες 17,18 δείτε πως λαμβάνεται τις ειδοποιήσεις όταν τρέχει η 
εφαρμογή (εικόνα 17) ή όταν είναι κλειστή (εικόνα 18).  

Εικόνα 16 Εικόνα 17 Εικόνα 18 


