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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby. 
 
Použití detektoru: Bezdrátový detektor zaplavení volně umístěte na zem do místnosti, kde 
hrozí únik vody a mohlo tak být detekováno zaplavení (např. koupelna, kuchyně, sklep nebo 
technická místnost). Pokud bezdrátový detektor vody detekuje vodu, vydává zvukovou 
výstrahu a pošle upozornění/notifikace v aplikaci REX. Detektor komunikuje přes síť Sigfox 
(nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny. Prosím 
zkontrolujte si pokrytí sítí Sigfox v místě instalace na webu: coverage.simplecell.eu 
 
Přihlášení webový portál a aplikace REX: Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem 
přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci 
zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je 
automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky 
přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení. 
 
Aktivace detektoru:  

1. Umístěte zařízení do vody (cca 2 mm stačí). Zazní krátké pípnutí. 
2. Vyjměte zařízení z vody a po 15 sekundách zazní tři krátká pípnutí oznamující 

zahájení provozu. 
3. Umístěte do oblasti, kterou chcete sledovat.  
4. Po aktivaci detektoru se přihlašte do webového portálu REX (www.rex.eu) a prosím 

vyplňte Vaše údaje včetně mobilního telefonu pro nastavení zasílání poplachů SMS 
zprávou. 

 
Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit 
prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu) nebo službu zrušit. 
 

MANIPULACE S DETEKTOREM 
V případě úniku vody je po 10 sekundách spuštěna siréna, poté je odesláno 

upozornění/notifikace přímo v aplikaci REX. Do 10 sekund můžete v případě falešného 

poplachu zabránit aktivaci sirény viz kapitola Deaktivace detektoru. 

 

VLASTNOSTI DETEKTORU 

Upozorní na únik vody (např. vyteklou pračku, myčku, prasklou přívodní hadici) jak lokálně 

(sirénou), tak na Váš mobilní telefon (notifikace). Poplachy jsou přenášeny přes nové sítě 

internetu věcí (zařízení nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Dále upozornění při velmi 

vysokých (nad 45 °C) a při velmi nízkých (pod 3 °C) teplotách. Výdrž baterií až 10 let. Baterie je 

doživotní a nelze ji vyměnit. Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny.  

 

 

 

https://coverage.simplecell.eu/
http://www.rex.eu/
http://www.rex.eu/
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DEAKTIVACE  DETEKTORU 

Pro vypnutí detektoru jej přidržte vzhůru nohama po dobu 15 sekund. Zařízení bude pípat, 

dokud nedojde k vypnutí. Pro zapnutí postupujte podle kroků k aktivaci. 

 
OBSAH BALENÍ 
IoT detektor úniku vody s integrovanou baterií Lithium LiMn O2 1500 mAh 
           
Datum vydání: 08.02.2021 

Verze: ver2 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o 

zajištění společného plnění” v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam 

sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru 

míst zpětného odběru na stránkách MŽP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V případě dotazů a pro další služby se obraťte na              1.REX SERVICES a.s.      www.rex.eu 
Liliová 223   251 68 Kamenice u Prahy – Ládví           tel.: 323 672 580               tel.: 602 222 228 


