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WIFI liiketunnistin
Käyttöohjeet

1. Turvallisuus

1.1 Yleistä
Tämä käsikirja on osa tätä WIFI-liiketunnistinta. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja 
käsittelystä. Lue käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä.

Tämän ohjekirjan noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai tuotteen 
vaurioitumiseen. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat tuotteen kolmansille 
osapuolille, olet velvollinen toimittamaan tämän oppaan.

1.2 Oikea käyttö
WIFI-liiketunnistin soveltuu laitteen valvontaan ja muiden laitteiden älykkääseen 
ohjaukseen sovelluksen kautta Internetin kautta. Se on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, 
eikä se sovellu kaupalliseen käyttöön. Käytä WIFI-liikettä

vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Kaikki muu käyttö katsotaan sopimattomaksi ja voi 
aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai jopa henkilövahinkoja.
Tuote ei ole lasten lelu. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat väärästä 
tai väärinkäytöstä.

1.3 Turvaohjeet
Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö

• Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita
• Käytä tuotetta vain suljetuissa tiloissa, se ei sovellu ulkotiloihin.
• Paristot eivät kuulu lapsille. Jos ainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
• Älä koskaan lataa ladattavia paristoja, älä sulje niitä hetkeksi ja/tai älä avaa niitä!

• Älä koskaan heitä paristoja tuleen tai veteen!
• Älä altista akkuja millekään mekaaniselle rasitukselle!
• Jos akku vuotaa, poista se välittömästi laitteesta vaurioiden välttämiseksi!

• Vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille! Jos kosketuksiin joutuu akkuhappo, huuhtele 
altistuneet alueet välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!

• Käytä vain samantyyppisiä paristoja! Älä sekoita vanhoja paristoja uusiin!
• Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa akkuihin, esim. lämpöpatterit!
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VAROITUS! Tulipalon ja loukkaantumisen vaara!

• Älä käytä lämpöä imeviä laitteita (esim. rautatankoja, lämmityspeittoja) tämän tuotteen kanssa.
• Älä käytä tämän tuotteen kanssa moottorikäyttöisiä liittimiä, jotka käyttävät pyörivää laitteen 

osaa tai työkalua.

2. Johdanto

Tarkkaile WIFI-liiketunnistintasi kotona tai ohjaa muita älylaitteita WIFI-liiketunnistimesta riippuen 
helposti sovelluksella tai puheohjauksella.
WIFI-liiketunnistin voidaan helposti liittää WLAN-reitittimeen WIFI:n kautta ilman ylimääräistä 
yhdyskäytävää. WIFI-liiketunnistinta voidaan ohjata sekä mobiililaitteiden (älypuhelimien ja 
tablettien) että Amazon Alexan kautta.

3. Järjestelmän edellytykset

WIFI-liiketunnistimen onnistunut käyttö edellyttää seuraavaa:
• Toimiva ja päällä oleva langaton kotiverkko (2,4 GHz WIFI).
• WIFI-yhteensopiva ja yhdistetty kotiverkkoosi, mobiililaitteeseen (älypuhelin / tabletti jne.), jossa 

on Apple IOS 6.0 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi.
• "Smart Life" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta.
Amazon Alexan käyttämiseen tarvitset myös Internetiin yhdistetyn ja Internetiin yhdistetyn 
laitteen, jota Amazon Alexa tukee.

4. Valmistelu

4.1 "Smart Life" -sovelluksen asentaminen TUYA:lta

• Lataa "Smart Life" -sovellus mobiililaitteellesi Applen App 
Storesta. tai Google Play Kauppa.
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• Avaa "Smart Life" -sovellus.

• Kirjaudu sisään olemassa 
olevalla tililläsi
tai rekisteröidy uudelleen.

4.2 Perheen perustaminen
• Anna nyt anteeksi sukunimi.

• Perheelle voidaan nyt määrittää sijainti. Tämä on vapaaehtoista 
eikä perheelle välttämätöntä. Jotkut sijainnista riippuvat 
toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja (esim. online-
sääpalveluihin yhdistetty automaattinen päällekytkentä).

• Voit myös jättää erilaisia   tiloja perheesi tiloihin. Tätä varten voit 
käyttää ehdotettuja huoneita tai luoda uusia huoneita.

• Täydennä perheasuntoa varastolla.

5. Käyttöönotto - Sitoutuminen "Smart Life" -sovellukseen

• Avaa "Smart Life" -sovellus 
ja valitse se kotisivulta+.

• ValitseAnturi WI-FI.
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• Irrota liiketunnistimen lattia 
kääntämällä sitä vastapäivään, 
aseta paristot paikalleen 
napaisuuden mukaan.

• Pidä paristolokeron vieressä olevaa 
painiketta painettuna n. Painettu 5 
sekuntia.

• Vahvista sovelluksessa, että 
liiketunnistimen merkkivalo 
vilkkuu nopeasti ja noudata 
sovelluksen ohjeita.

• Syötä WIFI-verkkosi nimi ja 
sitä vastaava salasana ja 
vahvista se.

• WIFI-liiketunnistin on nyt 
yhdistetty. Onnistuneen 
asennuksen jälkeen ohjaus
syttyy vilkkumaan.

• Nyt voit määrittää WIFI-
liiketunnistimen "Smart Life" 
-sovelluksessa, nähdä nykyisen 
tilan ja määrittää, milloin haluat 
saada ilmoituksen.

• Sulje paristolokeron kansi 
uudelleen.

• Kiinnitä liiketunnistin haluttuun 
asentoon nyt kiinnitetyillä 
tarraliuskoilla. Sitten voit

liiketunnistin
kohdistaa vastaavasti.
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6. Ohjaus

6.1 Hälytysten hallinta
• Valitse kohde Hälytysten 

hallinta määrittääksesi, mihin 
toimintoihin haluat saada push-
ilmoituksen.

• Varmista etukäteen, että 
"Smart Life" -sovelluksen 
ilmoitukset on aktivoitu 
älypuhelimesi asetuksista.

Liikehälytys Alempi akun tila Manipulaatiohälytys

Vastaanota ilmoitus, kun 
WIFI-liiketunnistin havaitsee 
liikkeen.

Saat hälytyksen, kun WIFI-
liiketunnistimen akun varaus 
lähestyy loppuaan.

WIFI-liiketunnistin havaitsee 
sisäänrakennetun 
tärinätunnistimen avulla, jos 
joku yrittää manipuloida 
liiketunnistinta. Aktivoi 
manipulointihälytys, jos haluat 
saada ilmoituksen tällaisesta 
tapauksesta.

6.2 Kurssi
• ValitseKurssivasemmassa alakulmassa, jotta näet jälkikäteen, milloin hälytys laukesi.
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6.3 Älykkäät skenaariot
Kytke päälle muut älylaitteet tai 
jätä WIFI-liiketunnistimesta 
riippuvaisia   toimintoja.

• Valitse+pisteen alapuolella 
SuruSmart-Life-sovelluksen 
päänäkymässä

• Valitse ensimmäisessä vaiheessa
Määritä osavaltiopointtikun 
laitteen tila muuttuuasettaa 
edellytyksen älykkäälle Wenn-
Dann-skenaariolle. Valitse tästä 
esimerkiksi kohteen alta
LiiketunnistusWIFI-
liiketunnistimessaYKSIjos 
haluat luoda skenaarion, jonka 
pitäisi tulla voimaan, kun 
liiketunnistin laukeaa.

• Valitse nyt toisessa vaiheessa
Aseta tehtävä, mikä toiminto 
tulee suorittaa tilan ilmetessä. 
Valitse esimerkiksi Käytä 
laitetta älyvalaisin, joka sisältyy 
jo "Smart Life" -sovellukseen, ja 
voit valita, syttyykö lamppu ja 
miten.

• Kun olet määrittänyt älykkään 
skenaarion toiveidesi mukaan, 
tallenna se. Voit nyt toistaa 
skenaarion silloin tällöinSuru
löytää, aktivoida / poistaa 
käytöstä, muuttaa tai poistaa.

• Älykkäitä skenaarioita voidaan 
käyttää myös esimerkiksi vain 
hälytystoimintoon
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aktivoida tietyt kellonajat tai sääolosuhteet. Valitse tämä ehdoksi alta Määritä osavaltiopointti
Ajanhallintaasettaaksesi ajan. Valitse sitten toisessa vaiheessaAseta tehtävä alla Käytä laitetta 
sammuta WIFI-liiketunnistin ja määritä, mitä sen tulee tehdä aikaikkunassa.

Voit myös määrittää älykkäitä skenaarioita ja rutiineja Amazon Alexa -sovelluksessa. Lue ensin kohta 
7: Sitoutuminen ääniohjausassistenttiin.

7. Sitoutuminen Speech Control Assistantiin

7.1 Sidonta Amazon Alexassa 
Jotta WIFI-liiketunnistinta voidaan 
ohjata Amazon Alexalla, "Smart 
Life" -sovellus ja "Amazon Alexa" 
-sovellus on asennettava samaan 
mobiililaitteeseen. WIFI-
liiketunnistimen on oltava jo 
yhdistetty "Smart Lifeen".

• Avaa "Amazon Alexa" 
-sovelluksen valikko 
koskettamalla 3-palkin symbolia 
vasemmassa yläkulmassa. Valita 
Lisää laite.

• Valitse nyt "Tuya" suosittujen 
tuotemerkkien alla tai valitse 
Muut ja valitse sitten Tuya.

• Valitse sitten EDELLEEN ja 
aktivoi "Smart Life" -taito 
painamalla KÄYTTÖÖN

AKTIVOIDA.
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• Kirjaudu myöhemmin sisään 
olemassa olevalla "Smart Life" 
-tililläsi ja valitse sitten Älykäs 
elämä ja vahvista painamalla 
Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamalla Valtuuta 
Käytä Amazon Alexaa Smart Life 
-profiilissasi.

• Smart Life on nyt yhdistetty 
onnistuneesti Amazon Alexaan. 
Sulje nyt ikkuna.

• Valitse jälkikäteen TUNNISTA 
LAITTEET ja odota, kunnes 
Alexa löytää laitteesi.

• Kun laite on löydetty, valitse 
LAITTEET LAITTEET.

• Kun asennus on onnistunut, 
valitse TEHTY. Voit nyt ohjata 
laitettasi Amazon Alexa 
-sovelluksella ja Alexa-
ääniohjauksella.
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8. Vianetsintä
Korjaa yhteysvirhe:
• Tarkista, että liitettävä laite on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle. Lisäksi sen on oltava 

kytkintilassa (vilkkuva LED)
• Varmista, että laite ja reititin ovat lähellä toisiaan.
• Varmista, että reitittimessä ja älypuhelimessa on toimiva verkkoyhteys.
• Tarkista, että olet valinnut oikean Wi-Fi-yhteyden ja että salasana on oikea.
• Varmista, että käytät 2,4 GHz WLAN-kaistareititintä ja että WLAN-toiminto on käytössä / ei ole 

asetettu piiloon.
• Varmista, että WLAN-reitittimesi asetusten salaustila on WPA2-PSK-tyyppiä, AES-todennustyyppi on 

asetettu tai molemmat on asetettu automaattisiksi. WiFi-tilaksi ei tule asettaa "vain 11n".

• Tarkista, onko reitittimen pääsylaitteiden määrä jo ylitetty. Tässä tapauksessa sinun on poistettava 
laitteen WiFi-ominaisuus käytöstä, jotta voit määrittää kanavan uudelleen.

• Jos WiFi MAC-osoitesuodatus pitäisi ottaa käyttöön reitittimessä, yritä poistaa laite reitittimen MAC-
suodatinluettelosta varmistaaksesi, että reititin ei estä laitetta verkosta.

Laite näkyy muodossa "Offline":
• Tarkista, että liitettävä laite saa virtaa
• Varmista, että Wi-Fi-verkossa, jossa laite sijaitsee, on toimiva Internet-yhteys. Yhdistä älypuhelin tai 

tabletti ja yritä avata verkkosivusto.

• Varmista, että WLAN-verkko, jossa laite sijaitsee, toimii oikein ja tarkista, onko WLAN-nimi, salasana 
tai vastaava muuttunut.
Tässä tapauksessa nollaa laite avaamalla laitteen ohjauspinta sovelluksessa ja valitsemalla "Poista 
laite" -asetuksista oikeasta yläkulmasta "Poista". Liitä nyt laite uudelleen ohjeissa kuvatulla tavalla.

• Odota vähintään 3 minuuttia reitittimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen nähdäksesi oikean laitteen 
tilan.

9. Puhdistus ja hoito
• Puhdista tämä tuote vain nukkaamattomalla, hieman kostealla liinalla äläkä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita.
• Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä.

10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30796 on direktiivin 
2014/53 / EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla 
seuraavasta Internet-osoitteesta:http://iuqr.de/30796

11. Ympäristöystävällinen hävitys
Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Kierrätä laite vastuullisesti välttääksesi mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja 
terveyteen hallitsemattoman jätteiden hävittämisen ja
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tukemaan raaka-aineiden kestävää uudelleenkäyttöä. Vie vanha laitteesi asianmukaiseen 
keräyspisteeseen tai ota yhteyttä myyjään, jolta ostit laitteen. Tuote on hyväksytty 
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

12. Tekniset tiedot
Akkutyyppi:CR123A Li-Ion (mukana) 
Radiotaajuus:2,4 GHz
Suojaustyyppi:IP20
Ympäristön lämpötila:-10 °C - +45 °C 
Max. säteilevä lähetysteho:17 dBm
Järjestelmän edellytykset APP-ohjaukselle:Android 2.2 tai uudempi, iOS 6.0 tai uudempi 
Paino:47,6 g
Mitat:45 x 45 x 38,5 mm
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Huolto / Valmistaja:
Inter-Union Technohandel GmbH 
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Saksa 
www.unitec-elektro.de
Sähköposti: info@inter-union.de Tuotenro: 30796
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