
Wi-Fi Dymový senzor
Užívateľský manuál TLL331281

Príručku v iných jazykoch nájdete na smart.tellur.com



Ďakujeme vám za výber značky Tellur!
Pre zaistenie optimálneho výkonu a bezpečnosti si pred použitím 
tohto výrobku pozorne prečítajte manuál. Užívateľský manuál si 
uschovajte pre budúce použitie.

Obsah balenia:
Skontrolujte si obsah balenia
1 x Dymový senzor Tellur
1 x Batéria CR123A
1 x Lepiaca páska 3M
2 x Skrutky
2 x Hmoždinky
1 x Užívateľský manuál

Dymový senzor Tellur    Lepiaca páska 3M    Batéria CR123A

Skrutky   Hmoždinky Užívateľský manuál



1. POPIS VÝROBKU
Zvýšte svoj pocit bezpečia pomocou inteligentného dymového 
senzora Tellur WiFi. S inteligentným algoritmom dvojitej kontroly 
zariadenie sníma zmeny dymu a teploty a spúšťa alarm.
Ak je detekovaný dym, senzor Vás upozorní zvukovou výstrahou, 
svetelným indikátorom a do smartphonu sa odošle oznámenie. Na 
smartphone budete tiež upozornení, keď dôjde k vybitiu batérie alebo 
ak sa niekto pokúsi zariadenie odpojiť.
Inteligentný dymový senzor WiFi je napájaný batériou CR123A DC 3V 
(súčasťou balenia) s nízkou spotrebu energie.
Senzor sa dokonale integruje do ekosystému Smart Home a 
umožňuje Vám kontrolovať jeho pracovný stav a záznamy histórie 
jednoduchým prístupom v aplikácii Tellur Smart v smartphone.

2. VLASTNOSTI VÝROBKU
Detekuje dym a teplotné zmeny a spúšťa alarm.
Viac druhov alarmu: svetelná kontrolka, hlasný akustický alarm a 
vyskakujúce oznámenia.
Upozornenie na nízku kapacitu batérie a manipuláciu so zariadením. 
Kompatibilný s aplikáciou Tellur Smart, perfektne integrovanou do 
Smart Home ekosystému.
Je napájaný batériou CR123A DC 3V (v balení) s nízkou spotrebou 
energie.
Pracuje v bezdrôtovej sieti s protokolmi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (bez 
rozbočovača).
Konfigurácia WiFi siete v režime EZ (Smart Config) a AP (Access 
Point). 
Zdieľanie zariadenia s členmi Vašej rodiny.
Montáž pomocou samolepiacej pásky alebo pomocou skrutiek.



Bzučiak

Kontrolka LED

Stíšenie/Test

Prepínač proti manipulácii

Izolačná páska batérie

Priehradka
na batérie

Rámik

Rýchly sprievodca
• Uistite sa, že WiFi sieť podporuje protokoly 802.11 b/g/n v pásme 
2,4 GHz a je dostupný internet.
• Z Apple store alebo Google Play si stiahnite aplikáciu;
• V aplikácii si zaregistrujte svoj účet a prihláste sa pomocou svojej 
mailovej adresy;
• Pripojte sa k WiFi sieti;
• Zariadenie pripevnite na Vami požadované miesto;
• Otestujte a skontrolujte zariadenie a aplikáciu; 

3. POPIS VÝROBKU



4. ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Napájanie: 1 x CR123A DC 3V (v balení) 
Životnosť batérie: až 3 roky
Oblasť detekcie: až do 50 m2
Úroveň alarmu: 85dB @ 3 metre
Vyskakovacie oznámenie: áno
Oznámenie o manipulácii: áno
Oznámenie o nízkej kapacite batérie: áno 
Záznam histórie alarmov: áno
Samo test: áno
WiFi štandard: IEEE 802.11b/g/n
Podporovaná WiFi sieť: 2.4GHz
Farba: biela
Materiál krytu: PC + ABS
Spôsob montáže: skrutky alebo lepiaca páska 3M 
Prevádzková teplota: -10 ° C - + 55 ° C 
Prevádzková vlhkosť: 5% - 95% RH
Rozmery výrobku: 70 x 70 x 29mm
Hmotnosť výrobku: 88 g



AndroidIOS Stiahni App (IOS&android)

5.INŠTALÁCIA APLIKÁCIE A ZAREGISTROVANIE ÚČTU 
1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Tellur Smart, ktorá je 
dostupná pre iOS aj Android

Naskenujte QR kód a nainštalujte si aplikáciu Tellur Smart

Nastavenie routeru
Toto zariadenie podporuje len pásmo 2,4 GHz, nepodporuje 
pásmo 5 GHz.
Pred konfiguráciou WiFi, nastavte prosím relevantné 
parametre, WiFi heslo nesmie obsahovať špeciálne znaky 
ako sú ~! @ # $% ^ & * (). Po nakonfigurovaní WiFi, 
umiestnite zariadenie a mobilný telefón do tesnej blízkosti 
routeru, čo urýchli nastavenie zariadenia.



6. PRIDANIE A ODSTRÁNENIE ZARIADENIA VO VAŠOM ÚČTU V
APLIKÁCII

6.1 Spustite aplikáciu a prihláste sa, Kliknite na Add Devices  > 
Security and Sensor >  Smoke Detector (Wi-Fi) a spustite 
proces pridania zariadenia.

6.2 Stlačte tlačidlo zariadenia na 5 sekúnd a vstúpte do nastavenia 
WiFi (kontrolka v režime EZ bliká rýchlo, v režime AP bliká pomaly) 
6.3 Zadajte SSID WiFi a heslo do siete, v ktorej pracuje zariadenie ku 
ktorému sa chcete pripojiť, potom počkajte približne 30 sekúnd na 
dokončenie úspešného pridania zariadenia a dokončenie konfigurácie 
WiFi siete; 
6.4 V rámci Vášho účtu v aplikácii môžete zmeniť názov zariadenia a
jeho zdieľanie.
6.5 Kliknutím na práve pridané zariadenie sa spustí užívateľské 
rozhranie, kde môžete kontrolovať stav zariadenia, úroveň nabitia 
batérie, históriu záznamov a nastavenie oznámení.



Poznámka: 

*  Uistite sa, že zariadenie aj aplikácia pracujú v rovnakej WiFi sieti, 
obe buď v režime EZ alebo v režime AP.

*  V niektorých prípadoch sa môže stať, že v režime EZ nepracuje WiFi 
sieť, potom je jedinou možnosťou režim AP.
• Režim EZ:
Uistite sa, že Vaša aplikácia má prístup k internetu a že zariadenie aj 
aplikácia pracujú obe v režime EZ. Potom zadajte heslo do WiFi siete a 
dokončite proces pridania zariadenia. Pokiaľ chcete zmeniť WiFi sieť, v 
aplikácii skontrolujte položku "Change network";



• Režim AP:
Kliknite na režim AP a skontrolujte, aby aplikácia mala prístup k 
internetu a zariadenie aj aplikácia pracujú v režime AP. Potvrďte 
zadanie SSID a hesla do WiFi siete, potom vyberte v zozname WiFi 
aplikácie Tellur Smart AP zariadenie AP a späť v aplikácii dokončite 
pridanie zariadenia.

Po úspešnom pridaní zariadenia do aplikácie LED kontrolka zhasne. 
Pomocou metód uvedených pri kontrolke LED skontrolujte, či je 
zariadenie úspešne pridané alebo nie. Ak nie, opakujte pridanie 
zariadenia znova.



6.6 Odstránenie zariadenia
1) Kliknite na "Remove Device" (odstrániť zariadenie), aby ste 
zariadenie odstránili z Vášho účtu; ak chcete zariadenie z Vášho účtu 
odstrániť a súčasne zmazať historické záznamy z cloudu, kliknite na 
"Restore manufacturer Defaults" (obnoviť továrenské nastavenia). 

2) Po odstránení zariadenia alebo obnovení továrenského 
nastavenia z aplikácie, zopakujte proces pridania zariadenia k 
Vášmu účtu;



7. MONTÁŽ VÝROBKU

• Výrobok je určený iba pre vnútorné použitie a pripevnenie na strop;
• Odporúčame primontovať dymový detektor do každej chodby mimo 
miestnosti. Ak z miestnosti vedie viacero chodieb, odporúčame 
detektor namontovať do každej chodby;
• V miestnostiach alebo na chodbách dlhších ako 12 m, odporúčame 
namontovať detektor na každý koniec;
• Ak má Váš dom viac poschodí, odporúčame detektor namontovať do 
každého poschodia vrátane podkrovia a suterénu.
• Detektor montujte najmenej do vzdialenosti 50 cm od osvetlenia 
alebo výzdoby;
Od rohov udržujte vzdialenosť najmenej 15 cm. Pozícia detektora by 
mala byť 15 ~ 30 cm od rohov, ako je zobrazené na Obrázku 1;

 Obrázok 1.



Obrázok 2.

90cm

Ak je strop naklonený a  horná časť je v oblasti "mŕtveho priestoru", 
detektor namontujte do horizontálnej vzdialenosti 90 cm od vrcholu, 
ako je zobrazené na Obrázku 2.

• Detektor neinštalujte do kúpeľní alebo do miest s veľmi vysokou 
vlhkosťou s kondenzujúcou vodou.
• Detektor neinštalujte v miestach, kde môže byť teplota pod -10°C 
alebo nad 55°C.
• Detektor neinštalujte vo veľmi dobre vetraných miestach, ako 
napríklad blízko klimatizácie, stropných ventilátorov alebo 
ventilačných výduchov.
• Detektor neinštalujte do miest s otvoreným ohňom ako napríklad do 
kuchyne, ku kuchynskému sporáku alebo do garáže.
• Detektor sa odporúča pripevniť skrutkami. Užívateľ je zodpovedný 
za prípadné nehody a bezpečnostné incidenty spôsobené nevhodnou 
montážou.



• Ako je zobrazené na obrázku nižšie, zarovnajte telo detektora s 
držiakom podľa obrázku "Zarovnanie detektora s rámčekom" 
Telom detektora otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým 
bude detektor pevne v držiaku uchytený.

7.1 Montážna metóda I (pomocou skrutiek)
•  Na strop alebo stenu si označte stred dvoch otvorov v držiaku, do 
múru/stropu vyvŕtajte otvory, a do otvoru zaskrutkujte skrutku tak, 
aby bola zarovnaná so stropom/múrom.

(Poznámka: pri vŕtaní chráňte senzor pred prachom)
• Pre pripevnenie držiaka použite dodané dve skrutky.

   Otvor pre šrób



Montáž detektora podľa 
zarovnania - pohľad z 
predu

Montáž detektora podľa 
zarovnania - pohľad zo 
strany

7.2 Montážna metóda II (3M lepiaca páska)
• Ako je zobrazené na obrázku nižšie, zarovnajte telo detektora s 
držiakom podľa obrázku "Zarovnanie detektora s rámčekom" 
Telom detektora otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým 
bude detektor pevne v držiaku uchytený.



• Použitím 3M lepiacej pásky v balení, prilepte pásku na zadnú 
stranu držiaka a umiestnite detektor do požadovanej pozície.

Montáž detektora podľa 
zarovnania - pohľad zo 
strany

Montáž detektora podľa 
zarovnania - pohľad z 
predu



Alarm a funkcia samotestovania
V bežnom prevádzkovom stave kontrolka LED každú minútu červeno 
blikne. Ak je detekovaný dym, červená LED kontrolka začne rýchlo blikať 
a aktivuje sa akustický alarm.
Pokiaľ chcete spustiť test, raz stlačte tlačidlo Test/Mute. Detektor vydá 
zvuk a kontrolka začne blikať ČERVENO, ZELENO a ŽLTO, čo znamená, 
že detektor pracuje správne. Počas testu, detektor odošle oznámenie o 
teste do aplikácie Tellur Smart.
! Dôležité poznámky – Detektor vykoná samo testovanie 
online stavu každých 10 hodín.

- Ak je detekovaný dym, detektor pošle zvukové a vizuálne oznámenie 
do aplikácie.
- Detektor netestujte pomocou otvoreného ohňa, pretože môže dôjsť k 
zničeniu detektora.
- Ak je počas testu zaslaný alarm, ktorý Vás upozorňuje na potenciálne 
nebezpečenstvo, je potrebná okamžité akcia. Nikdy neignorujte 
akýkoľvek alarm, pretože to môže viesť k obetiam alebo škodám na 
majetku.
- Ak detektor neprejde samo testom, vyhľadajte v manuáli sekciu 
"Riešenie problémov". Pokiaľ závadu nemožno odstrániť, detektor by mal 
byť okamžite vymenený.
Funkcia stíšenia
V prípade poplachu, ktorý bol vyvolaný neznámou príčinou ako 
napríklad, dymom z varenia, je možné stíšiť alarm jedným krátkym 
stlačením tlačidla Test/Mute. Doba, počas ktorej je alarm stíšený je 90 
sekúnd, a počas tejto doby je potrebné vykonať akcie (ako napríklad 
vyvetrať, odstrániť dym).
! Dôležité poznámky - Po 90 sekundách stíšenia alarmu, sa 
alarm opätovne rozoznie, ak bude koncentrácia dymu vysoká.

- Ak nepoznáte zdroj dymu, alarm neignorujte. Môže to viezť k obetiam
alebo škodám na majetku.



Porucha
V prípade poruchy alarmu (ako je napríklad vybitá batéria, demontáž 
zariadenia, chyba senzora), stlačte na 3 sekundy tlačidlo a potom ho 
uvoľnite. Detektor bude stíšený na 12 hodín a počas tejto doby 
môžete vymeniť batériu, zariadenie opäť namontovať a vykonať samo 
test detektora.
Opäť stlačte na 3 sekundy tlačidlo Test/Mute a znova spustite 
detektor do prevádzkového stavu.
Ak sa počas doby stíšenia aktivuje ďalší alarm, bude alarm 
detektorom aktivovaný.
Výmena batérie
Detektor zložte, vyberte batériu a stlačte na 5 sekúnd tlačidlo Test/ 
Mute, aby došlo k vybitiu zvyškovej energie uloženej v detektore. Do 
detektora vložte novú batériu a stlačte tlačidlo Test/Mute, toto spustí 
samo test. Pokiaľ bude samo test úspešne dokončený, detektor sa 
prepne do normálneho prevádzkového stavu.
 Každodenná údržba
- Detektor pravidelne testujte najmenej jedenkrát týždenne.
- Detektor udržujte v čistote a bez prachu. Môžete ho vyčistiť 
vysávačom a mäkkou textíliou.
- Na čistenie detektora nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace 
prostriedky. Môžu spôsobiť zničenie senzora.
- Detektor nenatierajte, môže to ovplyvniť normálnu prevádzku 
detektora.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
- Ak detektor nereaguje, skontrolujte, či je detektor správne 
namontovaný v držiaku.
- Skontrolujte, či je kapacita batérie dostatočná a v prípade potreby ju 
vymeňte.
- V prípade alarmu proti demontáži skontrolujte, či je detektor správne 
vložený do držiaka.



-  V prípade mnohých falošných alarmov, detektor umiestnite na iné 
miesto.
-  V prípade mnohých falošných alarmov, senzor vyčistite.

9.UPOZORNENIE
 Na napájanie používajte odporúčaný druh batérie, nepoužívajte 
žiadnu inú.
 Batériu správne zlikvidujte, nespaľujte a nerozoberajte ju.
 Zariadenie nevystavujte extrémne vysokým teplotám.
 Detektor nerozoberajte, môže to spôsobiť stratu záruky.
 Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, zvlášť sa to týka batérií.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A 
RECYKLOVÁNÍ

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na Vašom výrobku, 
batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás upozorňuje, 
že elektronické zariadenie a batérie musia byť na konci svojej 
životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s 
komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať 
zariadenie prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré 
sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a 
elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi 
zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho vyslúžilého zariadenia 
pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí 
cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. 
Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo 
nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť 
škodlivá pre zdravie a životné prostredie.



www.tellur.com/manual-tll331281
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