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Ovládajte svoju domácnosť na diaľku
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Stačí pohnúť prstom
a inteligentnú domácnosť
máte doma
Na nasledujúcich stranách je k dispozícii
jednoduchý návod, ako nainštalovať
aplikáciu a jednotlivé zariadenia ZEON
Smart Domov. Na základe uvedených
tipov a trikov možno nastaviť automatické
scenáre a ovládať tak vašu domácnosť
jednoducho a na diaľku.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre riešenie
inteligentnej domácnosti ZEON. Riešenie
vám prinesie vyšší komfort bývania,
pocit istoty a pohodlia. Skôr ako začnete
používať toto riešenie, pozorne si prečítajte
inštalačný manuál.
Riešenie ZEON Smart Domov sa skladá
zo vzájomne prepojených zariadení
a senzorov, ktoré možno ovládať
aplikáciou z vášho smartfónu. Riadiaca
jednotka je hlavným prvkom systému,
ktorá bezdrôtovo riadi jednotlivé prídavné
zariadenia a senzory.

Technická špecifikácia
Riadiaca jednotka
Model

SGW001

Vstup

DC 5 V, 1 A max.

Bezdrôtová sieť

2,4. GHz Wi-Fi a sub-G (868 MHz) FSK/OOK

Prevádzkové podmienky

-10 °C ~55 °C; 10 % RH ~90 % RH (nekondenzujúca)

Rozsah pôsobnosti

Wi-Fi: 15 m, sub-G: 70 m

Meranie teploty

10 °C až 60 °C, odchýlka: ± 0,5 °C

Meranie vlhkosti

5 až 95 % RH, odchýlka: ± 4 %

Meranie tlaku

300 až 1 200 mbar, odchýlka: ± 3 mbar

Meranie okolitej svetlosti

0 – 83 000 lux, odchýlka: ± 3 %

Meranie hluku

30 – 130 dB, odchýlka: ± 3 %

Dverový senzor
Model

SSW002

Batéria

CR2032

Životnosť batérie

5 rokov (pri zapnutí 10-krát za deň)

Prevádzkový dosah

70 m

Pohybový senzor

Zariadenia ZEON Smart Domov
Dymový senzor

Riadiaca
jednotka

Smart
zásuvka

Model

SSW003

Batéria

2 x AA (súčasť balenia)

Životnosť batérie

2 roky (pri aktivácii 100-krát za deň)

Účinná detekcia

120 stupňov, 5 m

Prevádzkový dosah

70 m

Smart tlačidlo/Zvonček
Kamera

Pohybový senzor
Dverový senzor
Zvonček/smart tlačidlo
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Model

SSW004

Batéria

CR2032

Životnosť batérie

5 rokov (pri aktivácii 10-krát za deň)

Prevádzkový dosah

70 m
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Predstavenie RIEŠENIA

Dymový senzor
Model

SSW005

Batéria

6LR61 9 V

Životnosť batérie

5 rokov

Prevádzkový dosah

70 – 100 m

Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka Smart Domov Start prijíma pokyny cez internet z vášho smartfónu
prostredníctvom bezplatnej aplikácie. Následne bezdrôtovo riadi jednotlivé prídavné
zariadenia. Tie, naopak, vysielajú informácie cez riadiacu jednotku do vášho smartfónu.
Reproduktor

Dotykové tlačidlo

Senzor zaplavenia
Model

SSW007

Batéria

2 x AAA

Životnosť batérie

3 roky (pri aktivácii 1-krát za deň)

Prevádzkový rozsah

70 m

Zóna svetelnej indukcie
Reštart

Senzor teploty a vlhkosti
Model

SSW006

Batéria

2 x AA

Životnosť batérie

1 rok

Prevádzkový rozsah

70 m

Meranie teploty

-20 °C ~ 60 °C, odchýlka ± 0,5 °C

Meranie vlhkosti

5 až 95 % RH, odchýlka: ± 3 % RH

Indikátor

Dverový senzor
Monitoruje dvere a okná, zistí otvorenie a zatvorenie okna/dvier medzi
telesom a magnetom.
Indikátor

Magnet

Teleso

Tlačidlo párovania

Smart tlačidlo/Zvonček
Stlačením smart tlačidla sa aktivuje riadiaca jednotka a zazvoní zvonček.
Indikátor
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Tlačidlo párovania
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Indikátory a tlačidlá

Dymový senzor
Hneď ako detekuje dym, hlási stav riadiacej jednotke.

Indikátor

Indikátor

Tlačidlo párovania

Reštart

Riadiaca jednotka

Senzor zaplavenia
Pri kontakte vody so senzormi na spodnej strane zariadenia začne vydávať zvukový
signál a pri správnom nastavení pošle notifikačnú správu. Pri premiestnení alebo
naklonení senzora je taktiež hlásený stav do aplikácie. Miesto inštalácie je položením
na zem.

Indikátor

Dverový senzor

Aktivita

Stav

Rýchlo bliká nazeleno
(4-krát za sekundu)

Pripravený pripojiť sa
do siete

5 sekúnd svieti nazeleno,
potom sa vypne

Zariadenie sa úspešne
spojilo s vaším routerom

Pomaly bliká nazeleno
(2-krát za sekundu)

Pripája sa do siete

Rýchlo bliká namodro
(4-krát za sekundu)

Pripravený na spárovanie
snímača

5 sekúnd svieti namodro,
potom sa vypne

Nový snímač sa úspešne
spároval

Blikne namodro (raz)

Otvorenie/zatvorenie

Pohybový senzor

Blikne namodro (raz)

Spustenie

Smart tlačidlo/Zvonček

Blikne namodro (raz)

Zvonenie

Dymový senzor

Bliká načerveno

Alarm

Senzor zaplavenia

Bliká

Alarm

Senzor teploty a vlhkosti

Bliká

Aktivita merania

Tlačidlo

Senzor teploty a vlhkosti
Meria hodnoty teploty a vlhkosti vo svojom okolí. Senzor možno nastaviť tak, aby posielal
notifikačné správy v prípade poklesu alebo stúpania nameraných hodnôt.

Indikátor

Dotykové tlačidlo
Riadiaca jednotka
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Letmý dotyk:
Zrušenie pohotovosti
Dlhý dotyk:
Vstup do režimu párovania

Reštart

Podržte, kým nezačne
rýchlo blikať zelené svetlo

Dverový senzor

Tlačidlo spárovania

Stlačením spárujete

Pohybový senzor

Tlačidlo spárovania

Stlačením spárujete

Smart tlačidlo/Zvonček

Tlačidlo spárovania

Stlačením spárujete

Tlačidlo spárovania

Stlačením spárujete

Dymový senzor
Tlačidlo párovania

Funkcia

Reštart

Stlačením ukončíte alarm

Senzor zaplavenia

Tlačidlo spárovania

Stlačením spárujete

Senzor teploty a vlhkosti

Tlačidlo spárovania

Stlačením spárujete
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APLIKÁCIA

ĎALŠIE NASTAVENIA A FUNKCIE APLIKÁCIE

Registrácia a prihlásenie

1. Nastavenie scenárov
Nový scenár pridáte zvolením tlačidla „Scény“ na spodnej lište hlavnej obrazovky.
Na novej obrazovke si môžete zvoliť jednu z prednastavených scenárov. Po nastavení
a stlačení zvolenej scény sa vykoná nastavená podmienka. Napr. zapne sa alarm, vypne
sa zásuvka alebo zapne svetlo. Po nastavení scenára uložte nastavenia a vráťte sa
do hlavného menu aplikácie.

1. Stiahnite si aplikáciu
Zoskenujte kód smartfónom alebo tabletom, prípadne vyhľadajte v App Store/Google
Play „ZEON Smart Domov“. Aplikácia je podporovaná operačným systémom Android:
rozlíšenie viac ako 800 x 480, Android 4.3 a novší a zároveň iOS: iOS 8.0 a novší.

Nový scenár na ovládanie jednotlivých senzorov
pridáte zvolením tlačidla „Automatizácia“ vpravo
na spodnej lište obrazovky.

2. Prihláste sa do aplikácie zadaním svojho e-mailu a hesla, ktoré si sami zvolíte.
17:40

28°C
15:53

58%
1002MBAR

Na novej obrazovke si tlačidlom „+“ zvolíte podmienku
vami vybraného zariadenia a akciu, ktorá sa má
následne vykonať. Po nastavení scény uložte
nastavenia a vráťte sa do hlavného menu aplikácie.

ZEON Account
Revogi Smart Plug
78 w
Smart Sense

Revogi Smart Strip

Badroom

Log in

Sign Up

1.

2.

3. Zabudnuté heslo
Zabudli ste heslo do svojho účtu? Obnovíte ho jednoducho:
· Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii.
· Nechajte si na e-mail zaslať overovací kód.
· Zadajte overovací kód.
· Nastavte si nové heslo.
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Devices

Scenes

Automation

2. Nastavenie Varovného režimu
Varovný režim môžete nastaviť na všetky
nainštalované senzory v riadiacej jednotke.
Varovný režim spustíte a nastavíte stlačením jeho
ikony v základnej časti obrazovky Smart Domov.
Jednoducho nastavíte podmienky, ktorým senzorom
sa má spustiť, v akom čase a aký zvukový a svetelný
signál má riadiaca jednotka vykonať. Deaktivovanie
varovného režimu (stíšenie a vypnutie varovného
svetla v riadiacej jednotke) vykonáte jednoduchým
kliknutím na tlačidlo varovného režimu. Deaktivovanie
je potvrdené zvukovým signálom.
3. Režim nočného svetla
Režim nočného svetla spustíte a nastavíte stlačením
jeho ikony v základnej časti obrazovky Smart Domov.
Jednoducho si nastavíte nastavíte farbu a čas,
počas ktorého, sa má riadiaca jednotka rozsvietiť.
Tento režim funguje iba v tom prípade, keď riadiaca
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jednotka zaznamená v miestnosti tmu a zároveň pohybový senzor zaznamená pohyb.
Na stále svietenie svetla riadiacej jednotky stlačte ikonu žiarovky. Opätovným stlačením
ikony žiarovky svetlo zhasnete.
4. Spravovanie domovskej obrazovky
Kliknutím prejdete do nastavení účtu:
Zmena profilového obrázka
· Zmena mena
· Kontrola informácií o účte
· Obnovenie hesla
· Odhlásenie

17:40

28°C
58%
1002MBAR

ZEON Account

Obnovenie výrobných nastavení zariadení
Všetky zariadenia reštartujete tak, že dlhšie podržíte tlačidlo reštart alebo tlačidlo ON/OFF
v prípade smart zásuvky.
Iná možnosť reštartovať zariadenie je taká, že ho vymažete zo zoznamu zariadení
v domovskom menu alebo v nastaveniach zariadenia (dlhým stlačením zariadenia
(Android) alebo potiahnutím ikony smerom vľavo (iOS) na zozname v domovskom menu,
alebo v nastaveniach aplikácie vyberte Obnova výrobných nastavení). V prípade, že
ktorékoľvek zariadenie po jeho reštartovaní nainštalujete znova na ten istý účet v aplikácii,
historické dáta ostanú zachované.

Revogi Smart Plug
78 w

Nastavenie jazyka
· Pomoc a spätná väzba
· Nastavenie cien za elektrinu
· O produkte

Smart Sense

Revogi Smart Strip

Badroom

Devices

Scenes

Ovládanie zariadenia a kontrola informácií
o zariadení. Stlačením a podržaním
ikony vybraného zariadenia prejdete
do nastavení zariadenia.

Automation

Kliknutím pridáte nové zariadenia

Kliknutím nastavíte rôzne automatizované
scenáre na ovládanie vašich senzorov
a zariadení.
Kliknutím nastavíte automatizované
scenáre alarmu.

Kliknutím sa vrátite na domovskú
obrazovku.
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Inštalácia SENZOROV
Zvonček/Smart tlačidlo
1. Otvorte zadný kryt.
2. Vyberte plastovú fóliu spod batérie.
3. Zatvorte zadný kryt.

Dverový senzor
1. Otvorte zadný kryt.
2. Vyberte plastovú fóliu spod batérie.
3. Zatvorte zadný kryt.
4. Vzdialenosť častí
5 m senzora max. 1 cm.
5. Umiestnenie na dverách/okne.

AA

AA

AA

Teleso dverového senzora nalepte na rám okna alebo zárubňu dverí a magnet nalepte
na samotné okno alebo dvere tak, aby pri úplnom zavretí okna alebo dverí nebola
medzera medzi jednotlivými časťami5 m
väčšia ako 1 cm.
5m
120°

AA

1.

2.

3.

120°

5m
A
A AA A A
AA

5m

AA

5m

AA

AA

5m

AA
5 m A A5 m

5m
3.

4.

120°

2.

120°

1.

Oblasť snímania pohybového senzora

5m

5m

5m

5m
5m

120°

5m

5m

120°

Dymový senzor
120°
1. Otvorte zadný kryt.
5m
5m
2. Vložte batériu 6LR61 9 V a zapojte konce káblov v správnej polarite.
3. Zatvorte zadný kryt.
4. Namontujte120°
na strop.

2.

3.

4.

5m

5m

Pohybový senzor umiestnite tak, aby nič nebránilo šošovke senzora vo výhľade (časti
nábytku, záclona, garniža) a rovnako, aby senzor nebol nasmerovaný na priame slnečné
120°
120°
5 m do miestnosti.
žiarenie. Ideálna5 m
inštalácia senzora je oproti vstupu
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5m

1.

120°
5m

5m

4.

120°

120°

120°
5m

max. 1 cm

3.

5m

5m
5m

2.

1.

120°

AA

5m

120°

Pohybový senzor
1. Vložte dve AA batérie, ktoré sú súčasťou balenia.
2. Pripevnite držiak skrutkami na stenu. (Balenie neobsahuje skrutky na upevnenie na stenu)
3. Pripevnite držiak skrutkami k senzoru.
4. Pohybový senzor upevnite skrutkami k držiaku.

5m

Dymový senzor umiestnite tak, aby dym prúdil priamo do snímacej časti. Dymový senzor
je vhodný do interiéru, nie do exteriéru. Taktiež nie je vhodný do prostredia s veľkou
plochou a vysokými stropmi, keďže môže dôjsť k rozptýleniu dymu.
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5.

Dymový senzor by mal byť umiestnený v časti, ktorá vedie k východu z miestnosti
(úniková cesta). Ak ide o viacposchodový byt alebo rodinný dom, senzor umiestnite nad
schodisko. Senzor odporúčame umiestniť do stredu miestnosti, nie do rohu miestnosti.
Ak má strop šikmú plochu, senzor umiestnite aspoň 1 m od vrchnej časti steny. Senzoru
by nemali prekážať žiadne priečky, steny, zátarasy ani priehradové stropy.

Záplavový senzor
1. Otvorte zadný kryt pootočením oboch častí senzora
2. Vložte batérie
3. Spárujte zariadenie s riadiacou jednotkou
4. Zatvorte kryt

Po úspešnom spárovaní dymového senzora otestujte jeho funkčnosť dlhým stlačením
a podržaním tlačidla. Dymový senzor začne blikať a riadiaca jednotka začne vydávať zvuk.
Test ukončíte opäť stlačením tlačidla na dymovom senzore a riadiacej jednotke.
1.

2.

3.

4.

Senzor teploty a vlhkosti
1. Otvorte kryt a vložte batérie
2. Zaskrutkujte stojan
3. Spárujte zariadenie

1.

2.

3.
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Pridanie nového zariadenia
(Riadiaca jednotka)

Smart tlačidlo/Zvonček

17:40

Smart tlačidlo/Zvonček
Meno

ID: RVxxxxxxxxxx

Zvonček

Zvoľte funkciu zariadenia

Zvonček

Pred každou novou inštaláciou, prosím, reštartujte svoje zariadenia do výrobných
nastavení dlhším podržaním tlačidla reštart na spodnej strane.
· Uistite sa, že je váš smartfón/tablet pripojený k vašej sieti Wi-Fi. ID: RVxxxxxxxxxx
· Kliknite v spodnej časti aplikácie na „+ Pridať nové zariadenie“ a vyberte riadiacu
jednotku Smart Domov Start a uistite sa, že riadiaca jednotka bliká rýchlo na zeleno.
· Môžete naskenovať čiarový kód na zadnej strane zariadenia alebo pridať zariadenie
manuálne. Ak nemáte dosť svetla, kliknite na ikonu baterky vpravo hore.
· Riaďte sa pokynmi na obrazovke aplikácie.
· Vyberte svoju Wi-Fi sieť, ku ktorej sa má pripojiť, a zadajte heslo.
· Riadiaca jednotka sa následne začne pripájať do vašej siete.
· Nezatvárajte aplikáciu, kým sa pridáva zariadenie.
· Úspešné priradenie riadiacej jednotky sa zobrazí v aplikácii.
· V prípade neúspešného priradenia riadiacej jednotky skúste odpojiť napájanie,
reštartovať riadiacu jednotku a celý proces odznova zopakovať.
· Ak nechcete ďalej pokračovať s priraďovaním ďalších zariadení, stlačte
krížik.
ID: RVxxxxxxxxxx

Smart tlačidlo

ID: RVxxxxxxxxxx

Add New Devices

Pri párovaní Smart tlačidla
prostredníctvom aplikácie možno zvoliť
možnosť ovládania senzora buď ako
Zvonček (po stlačení zvoní) alebo
ako Smart tlačidlo (po stlačení nezvoní).

OK

Add New Devices

Pohybový senzor

Dymový senzor

Add New Devices

Pridanie jednotlivých senzorov
Párovanie spustíte dlhým stlačením dotykového tlačidla (5 sekúnd) na vrchnej časti
riadiacej jednotky alebo priamo v aplikácii kliknutím na „Pridať nový snímač“ na spodnej
strane základnej obrazovky, ktoré sa nachádza v hlavnom menu Riadiacej jednotky.
Následne ihlou stlačte tlačidlo spárovania. Hlasové oznámenie „The sensor is paired“
(Senzor bol spárovaný) a modré svetlo indikátora na riadiacej jednotke potvrdia úspešné
spárovanie.

AA
AA
Záplavový senzor

Senzor teploty a vlhkosti

Add New Devices

5m
Dverový senzor
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120°

Pozor! Po spárovaní záplavového senzora by sa senzor mohol počas
zatvárania krytu alebo naklonenia v ruke aktivovať.

5m

5m

MAJTE SPOTREBU ELEKTRINY
POD KONTROLOU

Smart Zásuvka
Výhody smart zásuvky

zapnutie
a vypnutie
na diaľku

kontrola
aktuálnej
spotreby

história
spotreby

prepäťová
ochrana

nastavenie
rozvrhu

Technická špecifikácia
ZEON smart zásuvka
Model

SOW512

Vstup

220 – 240 V~, 16 A/50 Hz

Výstup

220 – 240 V~, 16 A/50 Hz

Sieť

2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n

Hmotnosť

165 g

Rozmery

66 x 116 x 75 mm

Podporuje operačný systém

Android: rozlíšenie viac ako 800 x 480,
Android 4.3+; iOS: iOS 8.0+
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Indikátory a tlačidlá
LED indikátor
Indikátor napájania

Aktivita

Stav

Vypnutý

Napájanie vypnuté

Zapnutý

Napájanie zapnuté

Zapnutý

Zosieťované (zariadenie úspešne pripojené)
Pomalé blikanie
(zariadenie sa ešte nepripojilo do siete)

Wi-Fi indikátor
Bliká

Vypnutý

Bez spojenia

Zapnutý

Spojenie nadviazané

AA

Pridanie nového zariadenia
(SMART ZÁSUVKA)

AA

Pred každou novou inštaláciou, prosím, reštartujte pridávané zariadenie
do výrobných nastavení.
· Zapojte zásuvku do elektriny. Zapne sa indikátor napájania. Počkajte, kým Wi-Fi
indikátor nezačne rýchlo blikať.

5m

120°

Ethernet indikátor

Rýchle blikanie
(zariadenie sa buď pripája do siete alebo ste zadali
nesprávne heslo do Wi-Fi)

5m

5m

120°

5m
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· Uistite sa, že je váš smartfón/tablet pripojený k sieti Wi-Fi.
· Kliknite v spodnej časti aplikácie na „+ Pridať nové zariadenie“ a vyberte smart zásuvku.
· Môžete naskenovať čiarový kód na zadnej strane zariadenia alebo pridať zariadenie
manuálne. Ak nemáte dosť svetla, kliknite na ikonu baterky vpravo hore.
· Zapnite zásuvku stlačením tlačidla, aby sa pripojila na stránku nastavení WLAN.
· Riaďte sa pokynmi na obrazovke aplikácie.
· Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa má pripojiť, a zadajte heslo.
· Nezatvárajte aplikáciu, kým pridáva zariadenie.
· Úspešné priradenie smart zásuvky sa zobrazí v aplikácii.
· Ak nechcete ďalej pokračovať s priraďovaním ďalších elektronických zariadení, stlačte
krížik.
23

História spotreby

Obnovenie výrobných nastavení
Zariadenie reštartujete tak, že podržíte tlačidlo reštart na smart zásuvke, kým sa nevypne
Wi-Fi indikátor.

17:40
Energia
Hodina

Iná možnosť je reštartovať zariadenie tak, že ho vymažete zo zoznamu zariadení
v hlavnom menu na domovskej stránke alebo v nastaveniach zariadenia (dlhým stlačením
zariadenia na zozname v domovskom menu, alebo v nastaveniach aplikácie vyberte
„Obnova výrobných nastavení“).

Cena

Deň

Mesiac

Smart zásuvka
kWh

27
0.35

0.42
0.35
0.35

0.32
0.35
0.35

Spotreba v reálnom čase

1. Sledujte históriu spotreby v kWh alebo podľa ceny.
2. Sledujte históriu spotreby po hodinách, dňoch či
mesiacoch.
3. Kliknutím na najnovšie údaje skontrolujete aktuálnu
spotrebu.
4. Historickú štatistiku môžete skontrolovať, aj keď je
zariadenie offline.
5. Pri spotrebe energie nad 1000 W sa spotreba
automaticky prepočíta a zobrazí v kWh.

Teraz

Kliknutím sa vrátite na domovskú
stránku.

21

Výkon

22

23

0

Energia

1

Časovač

2

3

Rozvrh

17:40

Smart zásuvka

Kliknutím prejdete do nastavení:
· Názov produktu umožňuje premenovať
smart zásuvku.
· Kontrola verzie firmvéru.
· Kontrola informácií o produkte.
· Zapnutie funkcie reštartovania.

Detaily

100

W

10

500

Časovač
1. Potiahnutím nastavíte časovač.
2. Nastavte časovač „rýchlymi tlačidlami“ – 30 s/1 min./
5 min./30 min.
3. Ak si to rozmyslíte, ťuknutím na „Zrušiť“ zapnutý
časovač zrušíte.

17:40

Smart zásuvka

178,2

0

Výkon

1 500

Energia

Časovač

Reštart zásuvky: Pri výpadku siete
zásuvka automaticky reštartuje router,
ktorý je v nej zapojený.
Rozvrh

02:13:27

Odčítanie wattov v reálnom čase až
do 2 400 W.

Turn On

Zrušiť

Výkon

24

Energia

Časovač

Rozvrh

25

Nastavenie časového plánu
1. V jednej smart zásuvke môžete nastaviť až 12 časových
plánov.
2. Časové plány sú uložené v zariadení. Časový plán bude
aktívny, aj keď je zariadenie odpojené od internetu alebo
nie je ovládané smartfónom.

17:40

Smart zásuvka
1

08:00 Off
20. 05. 2017

2

08:00 On

Pon. Ut. Str. Štv. Pia. So. Ne.

Výkon

Energia

Časovač

Rozvrh

Dobrú noc :)
V určitú hodinu sa hlavné svetlo v detskej izbe vypne
a namiesto neho sa zapne večerné svetlo, ktoré dá deťom
signál, že je čas pripraviť sa na spanie.
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Smart PREDLŽOVAČKA

Výhody smart predlžovačky

zapnutie
a vypnutie
na diaľku

kontrola
aktuálnej
spotreby

nastavenie
rozvrhu

história
spotreby

6
nezávislých
zásuviek

funkcia
nadradenej
zásuvky

lan port
na pripojenie
do siete

usb port
na nabitie
zariadení

dvojitá
prepäťová
ochrana

Ethernet indikátor
Wi-Fi indikátor
Indikátor napájania

Ochrana/Reštart

Technická špecifikácia
ZEON smart predlžovačka

Sieťový port LAN
5 V/2.1 A USB
Tlačidlo obnovenia výrobných nastavení

28

Model

SOW323-A

Vstup

220 – 240 V~, 16 A/50 – 60 Hz

Výstup

220 – 240 V~, 16 A/50 – 60 Hz

Bezdrôtová sieť

2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n

Hmotnosť

900 g

Rozmery

305 x 84 x 45,5 mm

Dĺžka kábla

1,8 m

Podporuje operačný
systém

Android: rozlíšenie viac ako 800 x 480,
Android 4.3+; iOS: iOS 8.0+

LAN port

LAN port funguje ako most na prenos signálu z routera
do zariadení, ktoré sú v blízkosti smart predlžovačky
pomocou kábla RJ45, nemožno ho však priamo prepojiť
s routerom, aby prijímal signál.
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Je čas na rozprávky :)
Nastavte zapnutie televízora v čase,
keď ide obľúbený program vašich detí.

30

31

Indikátory a tlačidlá

Pridanie nového zariadenia

LED indikátor

Pred každou novou inštaláciou, prosím, reštartujte svoje zariadenie
do výrobných nastavení.

Indikátor napájania

AA

Stav

Vysvetlenie

Vypnutý

Napájanie vypnuté

Zapnutý

Napájanie zapnuté

Zapnutý

Zosieťované (zariadenie úspešne pripojené)
Pomalé blikanie
(zariadenie sa ešte nepripojilo do siete)

AA

Wi-Fi indikátor

Bliká

Rýchle blikanie
(zariadenie sa buď pripája do siete alebo ste zadali
nesprávne heslo do Wi-Fi)

Ethernet indikátor Vypnutý
Zapnutý

Bez spojenia
Spojenie nadviazané

5m

Funkcia

Prepäťová ochrana/
Reset

Predlžovačka sa automaticky vypne, ak prúd presiahne
10,5 A (max. 2 300 W; napríklad ak zapnete dva
spotrebiče s príkonom vyšším ako 1200 W, vypnú sa
5m
zásuvky)

120°

Tlačidlo

5m

5m

Tlačidlo obnovenia
výrobných nastavení

· Zapojte predlžovačku do elektriny. Zapne sa indikátor napájania. Počkajte, kým Wi-Fi
indikátor nezačne pomaly blikať.

120°

Podržte toto tlačidlo, kým sa nevypne Wi-Fi indikátor.
Následne obnovíte výrobné nastavenia zariadenia.

· Uistite sa, že je váš smartfón/tablet pripojený k vašej sieti Wi-Fi.
· Ťuknite v spodnej časti aplikácie na „+ Pridať nové zariadenie“ a vyberte smart
predlžovačku.
· Môžete zoskenovať čiarový kód na zadnej strane zariadenia alebo pridať zariadenie
manuálne. Ak nemáte dosť svetla, ťuknite na ikonu baterky vpravo hore.
· Zapnite predlžovačku, aby sa pripojila a zobrazila v nastaveniach siete vo vašom
smartfóne.
· Riaďte sa pokynmi na obrazovke aplikácie.
· Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa má pripojiť, a zadajte heslo.
· Nezatvárajte aplikáciu, kým pridáva zariadenie.
· Úspešné priradenie smart predlžovačky sa zobrazí v aplikácii.
· Ak nechcete ďalej pokračovať s priraďovaním ďalších elektronických zariadení,
stlačte krížik.

Obnovenie výrobných nastavení
Zariadenie reštartujete tak, že podržíte tlačidlo Reštart na predlžovačke, kým sa nevypne
Wi-Fi indikátor.
Iná možnosť je reštartovať zariadenie tak, že ho vymažete zo zoznamu zariadení
v hlavnom menu na domovskej stránke alebo v nastaveniach zariadenia (dlhým
stlačením zariadenia (Android), alebo potiahnutím ikony smerom vľavo (iOS) na zozname
v domovskom menu, alebo v nastaveniach aplikácie vyberte „Obnova výrobných
nastavení“).
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Spotreba v reálnom čase

Individuálne ovládanie zásuviek
Kliknutím sa vrátite
na domovskú stránku.

17:40

17:40

Smart predlžovačka

Smart predlžovačka

Kliknutím prejdete do nastavení:
· Názov produktu umožňuje premenovať
každú zásuvku smart predlžovačky.
· Kontrola verzie firmvéru.
· Kontrola informácií o produkte.
· Zapnutie funkcie reštartovania.
· Zapnutie funkcie
primárneho-sekundárneho zariadenia.

Detaily

100

W

10

500

178,2

0

Výkon

1 500

Energia

1. Zapnite a vypnite každú zásuvku.
2. Merajte spotrebu každej zásuvky
v reálnom čase.
3. Kliknite na zásuvku a pozrite si detail
spotreby.
4. Kliknutím prejdete do nastavení
zariadenia, kde môžete:
· Zmeniť nastavenia zásuvky.
· Prejsť na ovládací panel
nadradených-podradených zariadení.
· Skontrolovať a aktualizovať verziu
firmvéru daného zariadenia.
· Zobraziť informácie o svojom
zariadení, napríklad sériové číslo, IP
adresu a iné.
· Aktivovať funkciu reštartovania
zásuvky.

Časovač

Spotreba v reálnom čase meria celkovú
spotrebu celého adaptéra. Zapnite
a vypnite predlžovačku.Ťuknutím
na „Podrobnosti“ môžete sledovať
individuálne zásuvky.

Rozvrh
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TV

Lampa

178,w3

178,w3

1

Ventilátor

3

2

Meracia zásuvka

178,w3
4

Lampa

Ventilátor

178,w3

178,w3

5

6

5. Premenujte celý adaptér.
6. Premenujte každú zásuvku napríklad
podľa zapojeného zariadenia.
7. Zmeňte ikonu zapojeného zariadenia,
jednoducho tak lokalizujete zásuvku,
ktorú chcete ovládať.
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Dodatočné funkcie

Spotreba v reálnom čase

1. Vyberte, ktorá zásuvka bude „primárna“ a ktoré sa budú
riadiť jej príkazmi.

15:53

Smart predlžovačka

Kliknutím sa vrátite
na domovskú stránku.

17:40

Smart predlžovačka

Low (2 Watty)
Zásuvka 1
Master

Neutrálna

Slave

Neutrálna

Slave

Neutrálna

Slave

Neutrálna

Slave

Neutrálna

Slave

Neutrálna

Slave

Detaily

2. Môžete napríklad nastaviť televízor ako nadradený
a reproduktory s DVD prehrávačom ako podradené.

Zásuvka 2
Master
Zásuvka 3
Master

Kliknutím prejdete do nastavení:
Premenovať produkt/Skontrolovať
verziu firmvéru/Skontrolovať informácie
o produkte/Zapnúť funkciu reštartovania.

100

Celé domáce kino potom vypnete vypnutím televízora (buď
v aplikácii alebo na diaľkovom ovládači).

W

10

500

Zásuvka 4
Master
Zásuvka 5
Master
Zásuvka 6
Master

Ak funkcia Master-Slave (Primárne-sekundárne zariadenie)
nefunguje, skúste nastaviť citlivosť nadradenej zásuvky
(vysoká, stredná alebo nízka) v hornej časti ovládacej
obrazovky Master-Slave.

178,2

0

Výkon

1 500

Energia

Reštart zásuvky: Pri výpadku siete zásuvka
automaticky reštartuje router, ktorý je v nej
zapojený.

Časovač

Rozvrh

Odčítanie wattov v reálnom čase až
do 2 400 W.

Reštart zásuvky

História spotreby

Váš router odporúčame zapojiť zvlášť do samostatnej zásuvky mimo smart predlžovačky
alebo smart zásuvky.

17:40
Energia
Hodina

1. Nastavte zásuvku tak, aby automaticky reštartovala router, keď vypadne internet.
2. Vyberte zásuvku, do ktorej je zapojený router, a aktivujte funkciu „Reštart zásuvky“.
3. Keď adaptér zistí výpadok internetu, automaticky reštartuje router.

Cena

Deň

Mesiac

Smart predlžovačka
kWh

27
0.35

0.42
0.35
0.35

0.32
0.35
0.35

1. Sledujte históriu spotreby v kWh alebo podľa ceny.
2. Sledujte históriu spotreby po hodinách, dňoch či
mesiacoch.
3. Kliknutím na najnovšie údaje skontrolujete aktuálnu
spotrebu.
4. Historickú štatistiku môžete skontrolovať, aj keď je
zariadenie offline.
5. Pri spotrebe energie nad 1000 W sa spotreba
automaticky prepočíta a zobrazí v kWh.

Teraz

21

Výkon

36

22

23

Energia

0

1

Časovač

2

3

Rozvrh
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Časovač
1. Potiahnutím nastavíte časovač.
2. Nastavte časovač „rýchlymi tlačidlami“ – 30 s/1 min./
5 min./30 min.
3. Ak si to rozmyslíte, kliknutím na „Zrušiť“ zapnutý
časovač zrušíte.

17:40

HDTV

02:13:27
Turn On

Zrušiť

Nastavenie časového plánu
1. V jednej smart zásuvke môžete nastaviť
až 12 časových plánov.
2. Časové plány sú uložené v zariadení. Časový
plán bude aktívny, aj keď je zariadenie odpojené
od internetu alebo nie je ovládané smartfónom.

17:40

Smart predlžovačka
1

08:00
13. 05. 2015

2

08:00

Pon. Ut. Str. Štv. Pia. So. Ne.

Výkon

Energia

Časovač

Rozvrh

38
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Tanec je radosť :)

Hudobná žiarovka

Nastavte si riešenie tak, aby sa po zaznamenaní
pohybu v obývačke pustila hudba.
Výhody hudobnej žiarovky
15:53

Farba

časový
plán

farebná
škála

intenzita
svetla

nastavenie
hudby

Technická špecifikácia
ZEON hudobná žiarovka
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Model

LTW311

Vstup

110 – 240 V~, /50/60 Hz

Výstup

110 – 240 V~, /50/60 Hz

Príkon

Max. 20 W

Wi-Fi sieť

2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n

Hmotnosť

242 g

Rozmery

86 x 141 mm

Audio výstup

7W

Podporuje operačný systém

Android: rozlíšenie viac ako 800 x 480,
Android 4.3+; iOS: iOS 8.0+

Typ závitu

E27

Farba svetla

3 000 K (teplá biela)
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Farba

Hudba

Časovač

Rozvrh

Indikátory a tlačidlá
LED indikátor

Stav

Vysvetlenie

Svieti (zapnutá lampa)

LED svetlo stále svieti, zariadenie
je pripojené do Wi-Fi siete

Bliká

LED svetlo bliká, zariadenie
stratilo internetové pripojenie

Zvuk

Hlasné pípnutie

Zariadenie registruje prístupnú
Wi-Fi sieť

Reštart

Obnovenie výrobných
nastavení, pripravenie
na spárovanie s aplikáciou

Držať stlačené minimálne
10 s, kým žiarovka nezačne
farebne blikať

LED biele svetlo

· Môžete zoskenovať čiarový kód na zadnej strane zariadenia alebo pridať zariadenie
manuálne. Ak nemáte dosť svetla, ťuknite na ikonu baterky vpravo hore.
· Prepnite na nastavenie Wi-Fi vo svojom smartfóne na zobrazenie a pripojenie
zariadenia.
· Riaďte sa pokynmi na obrazovke aplikácie.
· Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa má pripojiť, a zadajte heslo.
· Nezatvárajte aplikáciu, kým pridáva zariadenie.
· Úspešné priradenie hudobnej žiarovky sa zobrazí v aplikácii, keď hudobná žiarovka
bliká vo frekvencii 3-krát za sekundu a potom ostane konštantne svietiť.
· Ak nechcete ďalej pokračovať s priraďovaním ďalších elektronických zariadení, stlačte
krížik.
Majte na pamäti, že Hudobná žiarovka a váš smartfón musia byť pripojené v rovnakej
Wi-Fi sieti. Ovládanie je možné iba v lokálnej sieti a ak je zariadenie on-line (zapnuté).
V prípade, že vlastníte iPhone, možno prostredníctvom funkcionality AirPlay ovládať hudbu
z akéhokoľvek média a prenášať ju do Hudobnej žiarovky.

Obnovenie výrobných nastavení
Zariadenie reštartujete tak, že podržíte tlačidlo Reštart na hudobnej žiarovke, kým žiarovka
nezačne farebne blikať.

Reštart (pri stlačení
je nutné použiť dlhú
spinku alebo ihlu)

Iná možnosť je reštartovať zariadenie tak, že ho vymažete zo zoznamu zariadení
v hlavnom menu na domovskej stránke alebo v nastaveniach zariadenia (dlhým stlačením
zariadenia na zozname v domovskom menu, alebo v nastaveniach aplikácie vyberte
„Obnova výrobných nastavení“).

Pridanie nového zariadenia
Pred každou novou inštaláciou, prosím, reštartujte svoje zariadenie
do výrobných nastavení.
· Zapojte žiarovku do lampy s dostupným závitom E27.
· Zapnite lampu, aby hudobná žiarovka začala svietiť bielym svetlom.
· Reštartujte žiarovku tlačidlom reštart použitím ihly alebo spinky, alebo žiarovku trikrát
po sebe vypnite a zapnite, až kým nezačne žiarovka blikať a hlasno pípne.
· Uistite sa, že je váš smartfón/tablet pripojený k vašej sieti Wi-Fi.
· Otvorte si aplikáciu ZEON.
· Ťuknite v spodnej časti aplikácie na „+ Pridať nové zariadenie“ a vyberte hudobnú
žiarovku.
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Funkcie hudobnej žiarovky
1. Ovládanie farebnosti
a intenzity svetla
žiarovky

15:53

Farba

Posúvaním po farebnej škále obrazovky
smartfónu meníte farebnosť Hudobnej
žiarovky. Možno nastaviť tiež intenzitu svetla
alebo žiarovku celkom vypnúť/zapnúť.

3.	Nastavte si ČASOVAČ zapnutia
alebo vypnutia žiarovky

15:53

Časovač
Časovač:
Vypnuté

30
Sek

Hodina

Min

23

00

00

01

01

02

1

5

Min

Min

Jednoduchým nastavením časového rozpätia
môžete Hudobnú žiarovku zapnúť alebo vypnúť.

30
Min

Štart

Farba

Hudba

Časovač

Rozvrh

Farba

2. Ovládanie hudby,
hlasitosť hudby a disco
mód

15:53

Hudba

Púšťajte hudbu zo svojho smartfónu priamo
cez hudobnú žiarovku.

Over the Horizon
Samsung

Nastavte si hlasitosť hudby a zapnite efekt
disco, ktorým žiarovka svieti podľa rytmu
hudby.

Hudba

Časovač

Rozvrh

4.	Nastavte si časový plán
15:53

Upraviť pravidlá
Čas:

2017/06/06

Uložiť
10:51

Nastavte si deň, hodinu alebo čas spustenia žiarovky.
Jej farbu, jas, prípadne zvuk, ktorý má žiarovka pri
spustení vydávať.

Opakovať
Ne

Po

Ut

Str

Svetlo

Štv

Pia

So

Zapnuté

Farba

Jas

Trvanie jasu 00 Min
0 min

30 min

Jas bude ukončený o 10:51
Zvuk alarmu
Farba

Hudba

Časovač

Žiadny zvonček

Rozvrh
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POĎME SA HRAŤ :-)

Smart kamera

So smart kamerou máte vždy prehľad o tom,
čo robia vaše deti doma.

Technická špecifikácia
Smart kamera
Model:

IPC003

Vstup:

DC 5V/1A

Spotreba:

2,8 W max.

Sieť:

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Dosah Wi-Fi:

30 m max.

Hmotnosť:

110 g

Prevádzkové podmienky:

0 ˚C~40 ˚C 10 %~90 % RH

Rozmery:

118 x 80 x 80 mm

Rozlíšenie kamery:

1280 x 720

Šošovka:

f = 3,9 mm

Širokouhlé videnie:

115°

Slot na pamäťovú kartu:

Micro SD

Maximálna veľkosť pamäťovej karty: 64 GB
Infračervený žiarič:

850 nm; IR LED

Nočné videnie:

5 m max.

Vstavaný reproduktor

46

Kompresia videa:

H.264

Podporuje operačný systém:

Android: rozlíšenie viac ako 800 x 480,
Android 4.3+; iOS: iOS 8.0+
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Inštalácia a pridanie nového zariadenia

Funkcionality kamery

Pred každou novou inštaláciou, prosím, reštartujte svoje zariadenie do výrobných
nastavení.
· Umiestnite kameru blízko svojho Wi-Fi routera a uistite sa, že máte dobrý prístup
a signál svojho internetového pripojenia. Potom zapojte micro USB kábel do zadnej
časti kamery, ako je zobrazené na obrázku.

17:40

Detská izba
Naživo | 11/15 17:22:23

HD

64KB/s

Vytvorte fotografiu a uložte ju
do svojho smartfónu.

Dnes

2 udalosti

11:03
Zaznamenaný
pohyb

Sledujte históriu, prípadne pozerajte nasnímané videá,
ak je vložená mikro SD karta. Bez mikro SD karty možno
sledovať iba čas, kedy kamera zaznamenala pohyb.

10:37
Zaznamenaný
pohyb

Kamera

Stíšenie a zvýšenie hlasitosti.
Nahrávanie a uloženie videa do vášho smartfónu.
Zdieľajte zvuk pomocou mikrofónu.

Fotky

Udalosti

Pozerajte nasnímané fotky.
Pozerajte nasnímané videá.
· Počkajte niekoľko sekúnd, kým indikátor žltého svetla začne rýchlo blikať. Poznámka:
Na umožnenie nahrávania videoslučiek, prosím, vložte micro SD kartu. (Nie je
obsiahnutá v balení). Kamera podporuje až 64 GB veľkosť pamäťovej karty.
· Pripojte kameru k svojmu smartfónu. Riaďte sa pokynmi v aplikácii.
· Načítajte QR kód zo zadnej časti kamery do svojho smartfónu.
· Následne po zvukovej signalizácii dajte načítať QR kód z obrazovky smartfónu
do kamery. Dodržujte vzdialenosť čítania QR kódu pred kameru minimálne 20 cm.

V detailných nastaveniach kamery možno
nastaviť detekciu pohybu a posielať tak
notifikačné správy do vášho smartfónu.

Tlačidlo reštart
Vstup na mikro
SD kartu
Indikátor
svetielka
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Opatrenia
· Tento výrobok nespĺňa normu STN EN
50131 Poplachové systémy a elektrické
a tiesňové zabezpečovacie systémy
a nie je na tento účel použitia určený.
· Nevystavujte zariadenia nadmernému
tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote
a vlhkosti.
· Neponárajte zariadenia do vody. Ak ste
vyliali tekutinu na zariadenie, okamžite
ho vypojte z napájania a osušte suchou
utierkou.
· Nemanipulujte vo vnútorných
súčiastkach zariadení. Nemusí dôjsť
k uznaniu reklamácie.
· Vždy používajte iba nové batérie.
Nekombinujte staré a nové batérie
v jednom zariadení.
· Obrázky a zobrazenia v tomto manuáli
môžu byť odlišné od aktuálneho
zobrazenia v aplikácii.
· Tento výrobok je určený na používanie
do vnútorného prostredia (obytné
vykurované miesta).
· Umiestnenie tohto zariadenia na určité
typy dreva môže mať za následok

·
·

·

·

·

·

poškodenie povrchu, za ktoré ZSE
nebude zodpovedať.
Obsah tohto návodu nesmie byť
reprodukovaný bez súhlasu výrobcu.
Niektoré zariadenia sú vybavené
bezpečnostným plastovým prúžkom
v mieste batérie. Pred prvým použitím
prúžok vyberte.
Pred prvým použitím zariadenia
odporúčame zariadenie resetovať
stlačením príslušného resetovacieho
tlačidla.
Zariadenie určené na detekciu
dymu netestujte otvoreným ohňom.
Odporúčame použiť špeciálne spreje
určené na testovanie dymových
detektorov.
Výrobca nezodpovedá za prípadné
škody, ktoré by mohli vzniknúť
nesprávnym používaním a nastavením
výrobku.
Zariadenia ZEON Smart Domov sú
funkčné iba v 2,4 GHz Wi-Fi sieti.
Zariadenia nie sú podporované v 5 GHz
Wi-Fi sieti.

www.zeon.sk
Ak potrebujete technickú podporu, navštívte www.zeon.sk/pomoc-a-podpora alebo
kontaktujte nášho zástupcu na zeondomov@zse.sk.
Tento výrobok spĺňa technické predpisy
a homologizované normy platné v Európskej únii.

Tento výrobok je v súlade
so smernicou RoHS.

Hoci tento výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s netriedeným komunálnym
odpadom, ale treba ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste elektroodpadu. Rovnaké pravidlá platia pre
batérie, ktoré sú súčasťou zariadení. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných obvodných úradoch
životného prostredia. Výrobok možno odovzdať tiež spätným odberom na predajných miestach ZSE pri kúpe
nového zariadenia toho istého druhu.
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