Detektor otevření vrat
s poplachy na mobil
Uživatelský manuál
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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.
Použití jednotky: Nezávislý magnetický detektor otevření vrat s přenosem poplachů na Váš
mobilní telefon. K poplachu dochází vzdálením magnetu od detektoru. Při otevření o více než 2
cm se spustí poplach a vám přijde v aplikalci REX notifikace/upozornění. Detektor komunikuje
přes síť Sigfox (zařízení 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
Aktivace jednotky a příhlášení: Vámi zakoupený detektor je nastavený na službu s posíláním
poplachu/notifikace v aplikaci REX. Tuto službu máte na jeden rok v ceně. 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.
Odjištění a zajištění detektoru na webovém portálu a aplikaci REX: pro odjištění a zajištění
detektoru použijte ikonu ZAJISTIT/ODJISTIT v aplikaci REX.
Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit
prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu). V případě neobnovení bude služba
zrušena a nebudete dále dostávat poplachy na Váš mobilní telefon.

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU
Detektor je po vložení baterií ihned připraven k použití bez nutnosti nastavování. Na zadní straně
detektoru odšroubujte 4 křížové šrouby a vložte přilozené baterie. Tělo detektoru upevněte na
zeď v blízkosti vrat pomocí přiložené oboustrané lepící pásky (alternativně pomocí montážního
lepidla nebo šroubů). Oba magnetické kontakty upevněte rovněž pomocí přiložených šroubů
(alternativně pomocí oboustrané lepící pásky) ve stejné rovině na vrata (či poklop nebo jiné
místo, které chcete střežit pomocí tohoto magnetického kontaktu). Jednu část umístěte na rám
vrat a druhou přímo na vrata (pohyblivou část např. křídlo vrat). Jakmile se magnetické kontakty
oddálí o více jak 2 cm, dojde k poplachu.

VLASTNOSTI DETEKTORU
Výdrž baterie se odvíjí od četnosti posílání poplachů. Baterie je možné uživatelsky vyměnit.
Specifikaci baterií naleznete níže. Používejte pouze předepsané baterie! Detektor pracuje v
rozmení teplot -20°C až +60°C

OBSAH BALENÍ
Detektor otevření s vyměnitelnými lithiovými bateriemi AA 3,6 V (2700mAh) 2 ks; šrouby a
lepící pásky pro uchycení.
Datum vydání: 18.07.2022
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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
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