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Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!
Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de maxima siguranta, te
rugam sa citesti cu atentie acest manual de utilizare inainte de a folosi
produsul. Pastreaza manualul pentru consultari viitoare.
CE ESTE IN CUTIE
Va rugam sa consultati lista
1 x Senzor de fum Tellur
1 x Baterie CR123A
1 x Banda adeziva 3M
2 x Suruburi
2 x Dibluri
1 x Manual de utilizare

Senzor de fum Tellur

Banda adeziva 3M

Baterie CR 123A

Suruburi

Dibluri

Manual de utilizare

1.PREZENTAREA PRODUSULUI
Senzorul de fum de la Tellur aduce un plus de siguranta in casa ta. Avand un
algoritm inteligent de verificare dubla, dispozitivul simte fumul si
schimbarile mari de temperatura si declanseaza alarma.
Cand detecteaza fum, senzorul te avertizeaza printr-o alarma acustica, un
indicator luminos, iar o notificare push va fi trimisa pe smartphone-ul tau.
Tot pe telefon vei primi notificari atunci cand bateria senzorului se descarca
sau cineva incearca sa demonteze dispozitivul.
Senzorul de fum functioneaza cu o baterie CR123A DC 3V (inclusa) si are un
consum redus de energie.
Senzorul se integreaza perfect in ecosistemul Smart Home si iti permite sa
ii verifici statusul de functionare si istoricul alarmelor prin simpla accesare
a aplicatiei Tellur Smart de pe smartphone-ul tau.
2.CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Detecteaza fum si schimbarea temperaturii si declanseaza alarma.
Multe tipuri de alarma: indicator luminos, alarma acustica si notificare push.
Notificare pentru nivelul slab al bateriei si pentru manipulare neautorizata.
Compatibil cu aplicatia Tellur Smart, perfect integrat in ecosistemul Smart
Home.
Functioneaza cu o baterie CR123A DC 3V (inclusa), cu un consum redus de
energie.
Functioneaza pe retele WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz (fara consola contrala).
Configurarea retelelei WiFi prin EZ (Smart Config) si AP (Access Point).
Partajarea dispozitivului cu membrii familiei.
Poate fi instalat cu ajutorul benzii adezive sau a suruburilor.

Ghid rapid:
• Asigurati-va ca reteaua WiFi este una de 802.11 b/g/n 2.4GHz si aveti
conexiune la internet.
• Descarcati aplicatia Tellur Smart din Apple Store sau Google Play.
• Inregistrati-va un cont nou sau conectati-va folosind adresa de email.
• Setati conexiunea la WiFi a dispozitivului.
• Montati dispozitivul in locatia specificata.
• Testati si verificati functionarea dispozitivului si a aplicatiei.
3.DIAGRAMA PRODUSULUI
Banda de izolare a bateriei

Sirena
Comutator anti-manipulare

Indicator LED
Sonor oprit/Test

Suport

Locas pentru baterie

4.SPECIFICATIILE PRODUSULUI
Alimentare: 1 x CR123A DC 3V (inclus)
Autonomie: Pana la 3 ani
Perimetru detectare: Pana la 50 m2
Nivel alarma: 85dB la 3 metri
Notificari aplicatie: Da
Notificari manipulare neautorizata: Da
Notificari nivel slab baterie: Da
Jurnal inregistrari: Da
Auto-testare: Da
Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n
Retea WiFi suportata: 2.4GHz
Culoare: Alb
Material carcasa: PC + ABS
Metoda instalare: Suruburi sau banda adeziva 3M
Temperatura functionare: -10°C - +55°C
Umiditate functionare: 5% - 95% RH
Dimensiuni produs: 70 x 70 x 29mm
Greutate produs: 88 gr

5. INSTALARE APLICATIE TELLUR SMART SI INREGISTRAREA CONTULUI
Descarca aplicatia Tellur Smart, disponibila atat in Google Play, cat si in
App Store. Poti scana QR codul pentru instalarea acesteia.

IOS

Android

Download App(IOS&android)

Setarea routerului
Acest dispozitiv smart se conecteaza la reteaua wireless doar pe frecventa
2.4GHz. Inainte de a conecta camera, te rugam sa verifici ca routerul este
configurat si pe aceasta frecventa si ca parola nu contine caractere
similare cu ~!@#$%^&*() . Pentru a spori viteza de configurare si
conectare a dispozitivului la router, poti avea in vedere sa fii cat mai
aproape atat cu smartphone-ul, cat si cu camera de router.

6.ADAUGA SI STERGE UN DISPOZITIV DIN CONTUL TAU TELLUR SMART
-6.1 Deschideti aplicatia si conectati-va la contul Tellur Smart, apasati
„Add Devices” > „Security and Sensor” > „Smoke Detector (Wi-Fi)”
pentru a incepe instalarea produsului.

6.2 Mentine apasat butonul de resetare pentru a-l pregati de conectare la
reteaua WiFi. (LED-ul la lumina intermitent rapid pentru modul EZ sau lent
pentru modul AP).
6.3 Adauga parola de conectare in retea si asteapta 30 secunde pentru
finalizarea configurarii;
6.4 Poti schimba numele dispozitivului si poti da acces si altor membri ai
familie pentru a-l vizualiza si controla.
6.5 Selecteaza dispozitivul adaugat pentru a verifica starea acestuia,
nivelul bateriei, istoricul si setarile pentru trimiterea notificarilor.

Nota:
*Asigura-te ca dispozitivul si aplicatia Tellur Smart functioneaza pe aceeasi
conguratie si aceeasi retea WiFi.
• Modul EZ:
Adauga parola retelei WiFi pentru a finaliza conectarea dispozitivului in
aplicatie. Daca vrei sa schimbi reteaua WIFI, te rugam sa verifici si setarile
aplicatiei din “Change network” in APP;

• Modul AP:
Confirma parola retelei si apoi selecteaza numele dispozitivului din
aplicatie si apoi te poti intoarce in aplicatie pentru finalizarea configurarii
dispozitivului.

Dupa ce dispozitivul va fi adaugat in aplicatie, LED-ul se va stinge.
Folosind indicatiile de mai sus cu privire la statusul indicat de LED poti
verifica cu usurinta daca produsul este configurat cu succes.

6.6 Stergerea dispozitivului din aplicatie
1) Selecteaza “Remove Device/Stergere Dispozitiv” pentru eliminarea
acestuia din cont. Selecteaza “Restore manufacturer Defaults/Revino la
setarile din fabrica” pentru a sterge dispozitivul din cont si pentru stergerea
istoricului.

2) Dupa stergerea dispozitivului sau revenirea la setarile din fabrica, repeta
pasii de configurare in contul tau.

7.INSTALAREA PRODUSULUI
•Produsul este destinat instalarii pe tavan, la interior.
•Este recomandata instalarea produsului pe fiecare coridor, in afara
camerei. Daca mai multe camere se deschid catre coridoare diferite, este
recomandata instalarea produsului in fiecare coridor.
•In cazul camerelor sau coridoarelor mai mari de 12m, se recomanda
instalarea produsului la fiecare capat.
•Daca locuinta are mai multe nivele, se recomanda instalarea dispozitivului
pe fiecare etaj, inclusiv in mansarda si beci.
•Mentineti o distanta de cel putin 50cm de lampi sau decoratiuni.
Montati produsul la o distanta de cel putin 15cm de coltul camerei. Pozitia de
instalare trebuie sa fie la 15~30cm de colt, asa cum se arata in imaginea 1
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Figura 1

Daca tavanul este inclinat, deoarece partea superioara este o zona
neaccesibila pentru senzor, instalati dispozitivul la 90cm de partea cea mai
inalta a tavanului, as cum se arata in imaginea 2

90cm

Figura 2
•Nu instalati produsul in baie sau in alte locuri unde poate patrunde
apa sau stropi de apa.
•Nu instalati produsul in zone unde temperatura este sub -100C sau
depaseste 550C.
•Nu instalati produsul in zone foarte ventilate, ca cele de langa
aparatele de aer conditionat, ventilatoare sau purificatoare de aer.
•Nu instalati produsul in locuri in care sunt generate particule in timpul
arderii, cum ar fi in bucatarie, langa aragaz sau in garaj, unde sunt gaze
de esapament.
•Recomandam fixarea produsului cu suruburi. Utilizatorul este
responsabil pentru orice accidente sau incidente cauzate de instalarea
deficitara.

7.1 Metoda 1 de instalare (Instalarea cu suruburi)
• Marcati punctul central al celor doua gauri din suportul de montaj in locul
selectat de pe tavan sau perete, gauriti cu burghiul si introduceti diblurile la
nivel cu tavanul/ peretele. (Nota: Tineti senzorul departe de praf atunci cand
gauriti).
Folositi cele doua suruburi din pachet pentru a fixa suportul.

Gauri pentru
suruburi

• Asa cum se arata in imaginea de mai jos, aliniati senzorul si suportul
facand referire la „Pictograma de aliniere”
de pe suport. Rotiti
dispozitivul in sensul acelor de ceasornic pana ce acesta este fixat
bine pe suport.

Pictograma aliniere
-vedere din laterala

Pictograma aliniere
-vedere din fata

7.2 Metoda 2 de instalare (instalare cu banda adeziva 3M)
•Asa cum se arata in imaginea de mai jos, aliniati senzorul si suportul
facand referire la „Pictograma de instalare”
de pe suport. Rotiti
produsul in sensul acelor de ceasornic pana ce acesta este fixat bine
pe suport.

Pictograma aliniere
-vedere din laterala

Pictograma aliniere
-vedere din spate

•Folositi banda adeziva 3M din pachet, lipiti-o pe spatele suportului si
asezati produsul in locul dorit.

Alarma si functia de auto-testare
Atunci cand senzorul functioneaza normal, indicatorul LED se aprinde o data
pe minut in culoarea rosie. Daca senzorul detecteaza fum, indicatorul LED
rosu lumineaza intermitent rapid, iar un sunet este activat.
Pentru a realiza un auto-test, apasati o data butonul “Sonor oprit/ Test”.
Senzorul va emite un sunet, iar LED-ul va lumina in culorile rosu, verde si
galben, semnaland functionarea normala a dispozitivului. In timpul
auto-testarii, senzorul va trimite o notificare si pe telefon prin aplicatia Tellur
Smart.
! Atentionari importante
-Senzorul va verifica automat starea online la fiecare 10 ore.
-Atunci cand detecteaza fum, senzorul emite o alarma acustica, un idicator
luminos, iar o notificare va aparea pe telefon.
-Nu testati senzorul cu flacara pentru a evita deteriorarea produsului.
-Daca in timpul testului senzorul emite o alarma, acesta va avertizeaza
asupra unui potential pericol si necesita atentie imediata. Nu ignorati
niciodata o alarma! O alarma ignorata poate rezulta in victime sau daune
materiale.
-Daca senzorul nu reuseste sa se auto-testeze, va rugam sa consultati
sectiunea de depanare a manualului. Daca defectiunea nu poate fi remediata,
produsul trebuie inlocuit imediat.
Functia sonor oprit
In eventualitatea unei alarme fara incendiu, cauzata de un factor cunoscut,
precum fumul produs in timpul gatitului, alarma senzorului poate fi
dezactivata printr-o scurta apasare a butonului Test/ Sonor oprit. Perioada
de timp in care alarma este dezactivata este de 90 de secunde, timp in care
trebuie luate masuri adecvate (ventilarea incaperii, indepartarea fumului).
! Atentionari importante

-Dupa expirarea perioadei de 90 de secunde in care alarma a fost
dezactivata, daca concentratia de fum este inca prea mare, senzorul va emite
din nou o alarma.
-Daca nu cunoasteti sursa fumului, nu ignorati alarma. Poate rezulta in
victime sau distrugeri materiale.
Modul defectiune
In cazul unei alarme de defectiune (precum nivelul scazut al bateriei,
manipulare neautorizata, defectarea senzorului), apasati butonul Test/ Sunet
oprit timp de 3 secunde. Alarma va fi dezactivata pentru urmatoarele 12 ore,
timp in care puteti inlocui bateria, montati la loc produsul sau efectuati
auto-testarea senzorului.
Apasati butonul Test/ Sunet oprit timp de 3 secunde pentru a reactiva
senzorul.
Cat timp alarma este dezactivata, daca o alta alerta este declansata, alarma
senzorului va fi activata.
Inlocuirea bateriei
Luati senzorul, scoateti bateria si apasati timp de 5 secunde butonul Test/
Sonor oprit pentru a elibera energia reziduala stocata in senzor. Inserati
noua baterie si apasati butonul Test/ Sonor oprit pentru a efectua o
auto-testare. Daca auto-testarea se incheie cu succes, senzorul revine la
starea normala de functionare.
Intretinere zilnica
-Testati senzorul cel putin o data pe saptamana.
-Mentineti senzorul curat si fara praf. Il puteti curata cu aspiratorul sau cu un
material textil.
-Nu folositi solventi sau agenti de curatare pentru a curata senzorul. Pot
provoca deteriorarea senzorului.
-Nu vopsiti senzorul. Vopseaua poate afecta starea normala de functionare a
produsului.

8.DEPANARE
-Daca senzorul nu reactioneaza, verificati daca dispozitivul este instalat
corect in suport.
-Verificati daca bateria are suficienta energie si inlocuiti-o atunci cand este
necesar.
-Daca senzorul emite o alarma de manipulare neautorizata, verificati daca
dispozitivul este instalat corespunzator in suport.
-Repozitionati daca senzorul emite multe alarme false (alarme fara
incendiu).
-Incercati sa curatati senzorul daca emite alarme false.
9.AVERTIZARI
-Folositi intotdeauna tipul de baterie indicat. Nu inlocuiti bateria cu alt tip de
baterie.
-Aruncati corect bateria, nu o incinerati, ardeti sau desfaceti.
-Nu expuneti produsul la temperaturi extreme.
-Nu dezasamblati senzorul. Dezasamblarea duce la pierderea garantiei.
-Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor. Nu lasati bateria la indemana
copiilor.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice
(DEEE)
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante
periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in
cazul in care nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat
cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
(DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile
menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si
O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va
recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt
materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la
sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste
centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru
colectarea DEEE.

Declaratie de Conformitate
Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marinarilor, nr.
31, in calitate de producator, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Descriere Produs: Senzor de fum WiFi Tellur, CR123A, Alb
Marca: Tellur
Cod produs: TLL331281

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra
mediului si corespunde standardelor inscrise in declaratiile de conformitate ale
fabricantului.
Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente
normative:
RED – 2014/53/EU
Standarde aplicate:
EN 301 489-1 V2.2.3.
EN 301 489-17 V3.2.2.
EN 300 328 V2.2.2, EN 62311:2008
EN 62368-1:2014 = A11:2017
RoHS – 2011/65/EU
Produsul are marca CE, aplicata in 2021
Nume: George Barbu
Functie: Director General

Locul si Data redactarii: Bucuresti, 06-05-2021
Semnatura:

For other langauges please scan th QR code
Pentru manuale in alte limbi vă rugăm să scanați codul QR
Para otros idiomas, escanee el código QR
Pour les autres langages, veuillez scanner le code QR
Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR
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