
 

 

NUTIKAS LIIKUMISANDUR 

 WIFISM10CWT 

 LÜHIJUHEND 

SEADME OSAD 

 

1. Reset-nupp 

2. Oleku märgutuli 

3. USB port (Micro USB) 

 

KASUTAMINE 

1. Laadige alla ja paigaldage enda nutiseadmesse rakendus nimega Nedis SmartLife, kasutades 

rakendustepoodi Apple App Store või Google Play Store. 

2. Käivitage Nedis SmartLife rakendus. 

3. Looge uus kasutajakonto või logige olemasoleva kontoga sisse. 

4. Toksake uue seadme lisamiseks + märgil. 

5. Valige toodete loetelust Other Products. 

6. Paigaldamiseks: 

 (a) Kasutades USB juhet, ühendage seade toiteadaptriga. Toiteadaptri pistik ühendage seinakontakti. 

 (b) Avage patareiõõnsus, keerates liikumisanduri korpuse tagakülge vastupäevasuunaliselt. 

Sisestage kaks patareid (tüüp CR123A, ei kuulu komplekti) seadme patareiõõnsusse. Sulgege korpuse 

tagakülg. 

7. Kui oleku märgutuli vilkuma ei hakka: vajutage ja hoidke reset-nuppu 6 sekundi vältel. Kui oleku 

märgutuli vilgub: kinnitage, et seade on rakenduses leitud. 

8. Kinnitage WiFi võrgu nimetus ja salasõna. 

9. Sisestage seadme nimi. Pange tähele! Seadme nimi on sama, mida hakkab hiljem kasutama 

Amazon Alexa ja Google Home. 

10. Paigaldage kinnitus soovitud asukohta. 

11. Paigaldage kinnitusele liikumisandur. 

12. Seadistage liikumisanduri vaatenurka vastavalt vajadusele. 



 

 

OHUTUS 

Seadme remonti ei tohi teostada ega seadme korpust avada ükski volitamata isik. Pöörduge 

parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, kui avastate mingi seadmerikke. 

Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhendit alles ka tulevikus 

lugemiseks. 

Seadet tuleb kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis 

osutatul. 

Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme parandamiseks 

tuleb pöörduda tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse. 

Seade on ette nähtud vaid kuivades ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet märgades 

tingimustes. Ärge jätke seadet vee ega niiskuse kätte. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS. 

Hoiatus: ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. 

Seadme sisemust ei ole vaja puhastada. 

Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse.  

Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. 

 

Info 

Rohkem teavet seadme kohta aadressil www.nedis.com/support 


