
ZIGBEE SMART GATEWAY 
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
Meno produktu Heat Decor Smart Gateway
Výstup adaptéra 5V 1A
Pracovná teplota -10 °C ~ 55 °C
Prevádzková vlhkosť 10 % ~ 90 % RH (žiadna kondenzácia)
Bezdrôtová technológia 2.4 GHz Wi-Fi, ZigBee/Bluetooth
Rozmery 60 x 60 x 15 mm
Čistá hmotnosť 33 g

PRÍPRAVA NA POUŽITIE
1.  V App Store alebo Google Play vyhľadajte APP „Smart 

Life“ alebo naskenujte QR kód vpravo, stiahnite si ju a 
nainštalujte;

2.  Uistite sa, že je k dispozícii funkcia Wi-Fi vášho telefónu, kliknite na 
„+“ v pravom hornom rohu a vyberte „Bezdrôtová brána (Zigbee)“ 
alebo „Bezdrôtová brána (Bluetooth)“;

3.  Automaticky sa zobrazí Heat Decor Smart Gateway, ktorú chceme 
pridať, potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

         OZNAČENIE CE
Produkty s označením CE sú v súlade s rádiovou smernicou - RED 
(2014/53/EU), so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 
- EMC (2014/30/EÚ),  so smernicou LVD (2014/35/EÚ) – vydané 
Európskou komisiou. Súlad s týmito smernicami znamená súlad  
s nasledujúcimi európskymi normami:
EN300328 V2.1.1
EN301489-1/-17 V2.1.1
EN62368-1:2014+A11:2017
EN55032:2015+AC:2016 (trieda B)
EN55035:2017
EN62311:2008

POPIS PRODUKTU
Heat Decor Smart Gateway pozostáva z vysoko integrovaného 
modulu Wi-Fi, energeticky úsporného modulu Zigbee/Bluetooth 
a PCBA. Dá sa pripojiť k aplikácii Smart Life APP, na pridávanie, 
resetovanie, ovládanie treťou stranou a ovládanie Bluetooth, čo spĺňa 
požiadavky vašej inteligentnej domácnosti.

OBSAH
1 ks Inteligentná brána
1 ks Napájací kábel
1 ks Zástrčka
1 ks Používateľská príručka

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na 
použitie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka 
podlieha nasledujúcim podmienkam:
1.  Zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.
2.  Zariadenie musí akceptovať vonkajšie rušenie, vrátane tých, ktoré 

môžu spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené 
stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa 
prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Smart Gateway bol testovaný a zistilo sa, že vyhovuje limi-
tom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. 
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu proti rušeniu pri 
inštalácii v obytných priestoroch.

Smart Gateway generuje, používa a vyžaruje rádiofrekvenčnú energiu a 
ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, 
že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak tento produkt spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízne-
ho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi 

sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z 
nasledujúcich opatrení:
–  Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
–  Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
–  Zapojte Smart Gateway do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je 

pripojený prijímač.
–  Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho 

technika.

Heat Decor Smart Gateway by mala byť inštalovaná a prevádzkovaná 
s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a používateľom.

Červené svetlo
Indikátor stavu Wi-Fi

Napájanie/Reset

Modrý indikátor
Indikátor stavu Zigbee/Bluetooth

Napájacia zásuvka

AC/DC
adapter
(EU type)

Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd.
KA25-0501000BS
INPUT:100-240VAC/Max0.25A-50/60Hz
OUTPUT:5-VDC/1.0A


