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1. ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ

Смарт сензорот за поплава е паметен безжичен сензор за поплава
(сензор за истекување на вода). Додека се случува истекување на
вода, уредот ќе ја разбуди безжична конекцијата до безжичниот
рутер, ќе испрати сигнал за аларм до вашиот мобилен телефон
преку безжичната мрежа, во случај кога апликацијата е поврзана
на локалниот интернет или преку мобилната мрежа. Начинот на
алармирање може да се избере како нотификација на вашиот
мобилен телефон со дисплеј порака, банер со тон, вибрации врз
основа на поставката известувања во апликацијата на вашиот
мобилен телефон. Има задоцнување од околу 5 секунди од
промената на состојбата до известувањето на вашиот мобилен
телефон во зависност од квалитетот на Интернет врската. Уредот
ќе зуе ако се открие протекување на вода, додека не се отстрани
протекувањето. Овој уред работи како сцена за активирање на
други уреди кои се компатибилни во истата апликација, како што е
вклучувањето / исклучувањето на штекер и сијалица.

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

• Поддршка на зуење во случај на истекување на вода
• Работа во 802.11 b/g/n режим
• Поддршка на режим EZ (Smart config) и AP (точка за пристап) за
безжичната врска;
• Поддршка за откривање на истекување на вода;
• Следење на нивото на батеријата и аларм за слаба батерија;
• Поддршка на батерии 2xAAA;
• Ѕидна инсталација со продолжен кабел за откривање до 2 метри;
• Светлосен индикатор ја означува работната состојба;
• Во согласност со CE, FCC и ROHS;

Како да го вклучите уредот:

• Осигурајте се дека вашата безжична мрежа работи на
802.11b/g/n на 2.4GHz и има пристап на интернет
• Преземете ја апликацијата од Apple store или Google Play;
• Регистрирајте сметка во апликацијата и најавете се со вашата
е-пошта или мобилниот телефонски број;
• Воспоставете безжична врска на уредот;
• Монтирајте го уредот на одредената локација;
• Тестирајте и проверете ја состојбата на работа на уредот и
апликацијата;

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
LED индикатор

Отвори за зуење

Копче

Сонда

Активности на копчето и LED индикатор:

1) LED iиндикатор: ја означува работната состојба на уредот:
• Брзо трепкање во црвено: режим EZ (smart config) за безжично
поврзување;
• Бавно трепкање во црвено: АР-режим за безжично поврзување;
• Блиц еднаш во сино: безжичната конекција е активна и е
откриено истекување на вода;
• Трепкајте еднаш во две бои: безжичната конекција е исклучена и
е откриено истекување на вода;
2) Сонда: служи за откривање на истекување на вода;
3) Отвори за зуење: Зуе додека детектира истекување на вода
4) Копче: Притиснете го и држете го копчето 5 секунди за да
влезете во безжичната конекција (или во режим на подесување).
Црвениот светлосен индикатор може да трепка брзо (во режим EZ)
или бавно (режим АР). Врската во режим EZ е поставена како
стандардно безжично поврзување. Притиснете го и држете го
копчето 5 секунди за да овозможите превклучување на уредот
помеѓу режимот EZ и режимот АР.

Забелешка:

1) За да проверите дали уредот работи или не: направате краток
спој со двата сензори на сондата, LED индикаторот ќе трепне и ќе
почне да зуе;
2) За да проверите дали уредот е поврзан безжично или не: ако
бојата на LED индикатор се промени во виолетова, уредот не е
поврзан безжично. Ако бојата на LED индикатор се промени во
сина, уредот е поврзан безжично.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ
• Напојување: 2 x ААА батерии, 3V
• Траење на батеријата: до 6 месеци
• Известувања за поплави: Да
• Акустичен аларм: Да
• Известување за слаби батерии: Да
• Должина на кабелот на сондата: 2 метри
• WiFi стандард: IEEE 802.11b / g / n
• Поддржана безжична мрежа: 2.4GHz
• Димензии: 7cm x 7cm x 2cm
• Тежина: 75 гр
5. ИНСТАЛИРАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА И РЕГИСТРАЦИЈА

Симнете ја апликацијата Tellur Smart App за iOS или за Android OS.
Скенирајте го QR кодот за да ја симнете апликацијата Tellur Smart

·Поддржува

IOS

Подесување на рутерот

Android

Download App(IOS&android)

Овој уред поддржува само рутер со фреквенција од 2,4 GHz, не
поддржува рутер со фреквенција 5GHz. Ве молиме поставете ги
релевантните параметри на рутерот пред подесување на WiFi.
Лозинките за WiFi не вклучуваат специјални знаци како што се ~!
@ # $% ^ & * () . Кога уредот се подесува безжично, мобилниот

телефон и уредот треба да бидат колку може поблизо до рутерот,
што може да го забрза конфигурирањето на уредот.

6. ДОДАВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА УРЕД ОД ВАШАТА
СМЕТКА ВО АПЛИКАЦИЈАТА

6.1 Стартирајте ја апликацијата и притиснете ADD DEVICES -> All ->
Flood sensor за да започнете поврзувањето на уредот.

6.2 Притиснете го копчето на уредот 5 секунди за да влезете во
режим на безжично поврзување (брзо трепкање во режим EZ или
бавно трепкање во режим АР).
6.3 Внесете SSID и лозинка на безжичната мрежа со која ќе работи
уредот, а потоа почекајте околу 30 секунди за да заврши
поврзувањето и да добиете потврда дека уредот е успешно
додаден.
6.4 Променете го името на уредот и запишете го во апликацијата
како што сакате.
6.5 Одберете го додадениот уредот што е додаден за да ја го

стартувате интерфејсот на уредот и да ја проверите состојбата,
нивото на батеријата, историјата на записите и поставките за
известување во апликацијата.

• EZ режим: проверете дали вашата апликација е поврзана со
Интернет и дека уредот и апликацијата работат во EZ режим.
Потоа, внесете ја лозинката за безжичната мрежа за да го
завршите додавањето на уредот. Доколку сакате да ја промените
безжичната мрежа, притиснете „ Change network “ во
апликацијата;

• АР режим: Притиснете АР режим, проверете дали вашата

апликација е поврзана со Интернет и дека уредот и апликацијата
работат во режим АР. Потребно е да ги внесете SSID и лозинката
на безжичната мрежа, потоа изберете Device AP во списокот со
безжични мрежи, а потоа вратете се назад, за да го завршите
додавањето на уредот.

Откако уредот успешно ќе се додаде на корисничката сметка во
апликацијата, LED индикатор ќе се исклучи. Користејки ги на
методите опишани погоре за проверка на LED индикатор,
проверете дали уредот е успешно поврзан или не. Доколку уредот
не е поврзан, повторете го чекорот за додавање на уред.
6.6 Отстранување на уредот
1) Притиснете „ Remove Device“ за да го отстраните овој уред од
вашата сметка; притиснете "Restore manufacturer Defaults " за да
го отстраните уредот од вашата сметка и да го исчистите записот
за историја во облакот.

2) Откако ќе го отстраните уредот или ги вратите ги стандардните
поставки на производителот од апликацијата, повторете го
чекорот за додавање на уред на вашата сметка;

7. ИНСТАЛАЦИЈА

7.1 Инсталација на AAA батериите
1) Држете го капакот на батеријата и завртете го спротивно од
стрелките на часовникот за да го отворите капакот на батериите.
Лева позиција Десна позиција

2) Ставете ги двете батерии, тип AAA со правилни позитивни и
негативни електроди

3) Затворете го капакот и завртете го по посока на стрелките на
часовникот.

7.2 Монтирање на уредот на ѕид
Постојат два начини за монтирање на уредот на ѕид.
Начин со 3M лента
• Залепете ги вклучените
самолепливи влошки на
дното на уредот.
• Одлепете го заштитниот слој
на налепницата.
• Залепете го уредот на ѕидот

Начин со штрафови
1) Обележете ја локацијата на
дупката како што е покажано
на сликата и направете с
оодветни дупки на ѕидот.

2) Заштрафете ги двата штрафа од пакувањето оставајќи ги околу
5 ~ 8 mm надвор од ѕидот . Потоа закачете го уредот на двата
штрафа.

7.3 Инсталирајте ја кутијата на сондата на ѕидот со лента 3M. Не
оставајте јаз помеѓу сондата и подот.

Често поставувани прашања:
Известувањата не се прикажуваат во апликацијата на мојот
Android телефон?
1. Осигурајте се дека поставката за аларм е апликацијата е
вклучена
2. Осигурајте се дека е овозможено известување (Push notification)
за оваа апликација во Android оперативниот систем;

Декларација за сообразност
Ние, АБН СИСТЕМИ Интернационал С.Р.Л., Букурешт,
Сектор 1, ул. „Маринарилор“,бр.31, изјавуваме на своја
одговорност дека производот подолу:
Опис на производот : Паметен безжилен сензор за
поплава
Бренд: Tellur
Продуктен код: TLL331081
не го загрозува животот, здравјето, безбедноста на
работата, нема негативно влијание врз животната средина
и одговара на стандардите наведени во декларацијата за
сообразност на производителот.
Производот е во согласност со следниве стандарди и / или
други нормативни документи:
RED – 2014/53/EU
Применети стандарди:
EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
Radio: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Health: EN 62479:2010
Safety: EN
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
RoHS – 2011/65/EU (RoHS 2.0)
Производот носи ознака CE, применета во 2019 година
Име: George Barbu
Функција: Генерален директор
Место и датум: Букурешт, 19-03-2019
Потпис:

Информација за отстранување и рециклирање
Вкрстениот симбол на канта за отпадоци на вашиот
продукт, батерија, документација и пакување ве
потсетува дека сите електронски уреди и батерии треба
да бидат исфрлени во посебни контејнери во крајот на
нивниот работен век; тие не треба да бидат исфрлени
со секојдневните отпадоци на домаќинствата.
Одговорност на корисникот е да ја исфрли
електронската опрема на специјално означено место
или преку сервис за отстранување на отпадни
електронска и електрична опрема (ОЕЕО) и батерии во
согласност со локалната легислатива. Правилното
собирање и рециклирање на вашата опрема помага да
се ЕЕО отпадот да се рециклира на начин да се зачуват
вредните материјали и да се заштитат човековото
здравје и околината. Неправилно ракување, случајно
истекување,
оштетување
и/или
неправилно
рециклирање во крајот на животниот век може да биде
штетно по здравјето и околината.

