
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
ZAPEZPEČOVACÍ SYSTÉMY 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme, že jste si vybrali produkty značky PATRONUM. Dostává se Vám tím do ruky zabezpečovací 
technika, která má sloužit především k ochraně majetku a osob. V několika příštích odstavcích naleznete 
základní návody a postupy, které je třeba dodržet při instalaci, aby nedošlo k poškození zařízení, maximalizaci 
jejich životnosti a úrazům osob. 
 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY: 
• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodech u jednotlivých komponent. Návody mohou být 

distribuovány na CD, nebo v klasické tištěné podobě, případně jsou ke stažení na stránce 
produktu v PDF. 

• Vždy používejte ochranné prostředky, aby při instalaci nedošlo ke zranění, nebo ke zranění 
dalších osob, které by přišly s technikou do styku. 

• V případě, že jste úplný laik, požádejte o radu někoho kvalifikovaného ve svém okolí, kdo se 
vyzná v základech elektrotechnických zapojení. 

• Rady a postupy na zapojení můžete také nalézt na našich stránkách v sekci podpory. 
• Používejte pouze napájecí zdroje doporučené výrobcem, které splňují požadavky na napětí 

a proud pro dané komponenty. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození 
zařízení. 

• Nikdy nerozebírejte bezpečnostní kamery. Kamery jsou opatřeny záruční plombou. Pokud 
je tato plomba poškozena, ztrácíte možnost na záruční opravu. 

• Zařízení vždy instalujte v prostředí, do kterých jsou určena. Není tedy možné umístit vnitřní 
kameru ven, kde je rozdílná teplota a vlhkost než 

• určuje manuál. V opačném případě může dojít k poškození, které nebudete moci 
reklamovat. 

 

 
APLIAKCE SMART LIFE PRO VÁŠ MOBILNÍ TELEFON 
Instalace 

• stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Life z Apple App Store nebo Google Play Store do svého 
mobilního zařízení. 

• spusťte aplikaci 
• vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu 
• klepnutím na „+“ přidejte zařízení a ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu 
• vyberte bránu Zigbee 
• ujistěte se, že kontrolka rychle bliká. Pokud kontrolka nebliká: stiskněte a držte resetovací 
• tlačítko po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat stiskněte tlačítko potvrzení 
• aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje sena váš účet. 

 
 
 



DETEKTORY A ČIDLA 
Montáž 
Montáž by měla vždy provádět řádně poučená a vyškolená osoba s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi. 
Při montáži by měly být dodrženy doporučení provozního prostředí jednotlivých komponent zařízení. 
 

• vytáhněte izolační fólii z prostoru pro baterii 
• spárujte senzor s centrální Zigbee jednotkou pomocí aplikace Smart Life 
• umístěte senzor na požadované místo tak, aby nejlépe plnil svůj účel pomocí přiložených vrutů 

nebo oboustrannou samolepící páskou (součást balení) 
• otestujte správnou funkčnost senzoru a kvalitu signálu 

 
 

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY ZIGBEE 
Montáž 
Montáž by měla vždy provádět řádně poučená a vyškolená osoba s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi. 
Při montáži by měly být dodrženy doporučení provozního prostředí jednotlivých komponent zařízení. 
 

• připojte centrální jednotu do napájení pomocí dodaného napájecí zdroje 
• zapněte aplikaci Smart Life ve svém mobilním telefonu a přejděte do odpovídajícího menu pro 

párování nových zařízení a vyberte odpovídající produkt z nabídky 
• pomocí resetovacího tlačítka uveďte centrální jednotku do párovacího režimu, postupujte dle 

instrukcí v aplikaci 
• po spárování centrální jednotky s aplikací pokračujte s párováním čidel a detektoru 

 
 
DETEKTORY A ČIDLA 
Montáž 
Montáž by měla vždy provádět řádně poučená a vyškolená osoba s odpovídajícími zkušenostmi a znalostmi. 
Při montáži by měly být dodrženy doporučení provozního prostředí jednotlivých komponent zařízení. 
 

• vytáhněte izolační fólii z prostoru pro baterii 
• spárujte senzor s centrální Zigbee jednotkou pomocí aplikace Smart Life 
• umístěte senzor na požadované místo tak, aby nejlépe plnil svůj účel pomocí přiložených vrutů 

nebo oboustrannou samolepící páskou (součást balení) 
• otestujte správnou funkčnost senzoru a kvalitu signálu 

 
 
ÚDRŽBA 
Každé zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. V případě zabezpečovacích systémů stačí jednou za 6 měsíců 
zkontrolovat celistvost, nepoškozenost komponent. Na slabou baterii se můžete nechat informovat pomocí 
aplikace. 
 
 
 

ZÁRUKA 
• na výrobek je záruka 2 roky, pokud nebylo dohodnuto jinak 
• při nedodržení montážních pokynů ztrácíte záruku 
• dojde-li k nedodržení správného napájecího napětí, popř. dojde-li k přepětí na kameře, 

ztrácíte záruku na výrobek.  
 
Záruka se nevztahuje zejména na:  

• opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání  
• úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou 
• poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, 

statická a naindukovaná elektřina 
• poškození živelní pohromou 
• závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací 
• poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace 
• poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím, pro které není 

určeno 
• zboží, které má porušenou nebo ztracenou záruční plombu 

 

ODPOVĚDNOST 
 
Společnost LJ protection s.r.o. v maximální míře přípustné platnými zákony neposkytuje žádné záruky, jak 
výslovné, tak mlčky předpokládané, mj. včetně mlčky předpokládaných záruk obchodovatelnosti a 
vhodnosti ke konkrétnímu použití, s ohledem na tuto příručku. Společnost LJ protection s.r.o. nezaručuje ani 
neposkytuje žádná vyjádření ohledně použití příručky nebo správnosti, přesnosti či spolehlivosti informací v 
ní obsažených. Používání této příručky a spoléhání na ni je na vaše vlastní riziko a odpovědnost.  
Společnost LJ protection s.r.o., její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci nejsou v maximální 
míře přípustné platnými zákony v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo 
nepřímé škody, včetně mj. škod z důvodu ušlého zisku, přerušení obchodní činnosti, prolomení zabezpečení 
nebo ztráty dat či dokumentace, ve spojení s použitím této příručky či spoléhání na ni, i v případě, že byla 
společnost LJ protection s.r.o. na možnost takových škod upozorněna. 
Některé jurisdikce neumožnují vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo určitých náhrad škody, takže 
některá nebo veškerá výše uvedená vyloučení nebo omezení odpovědnosti se na vás nemusí vztahovat.  

 
OCHRANNÁ ZNÁMKA 
 
Ochranná známka je majetkem společnosti LJ protection s.r.o. a jedná se o registrovanou známku 
společnosti LJ protection s.r.o. Ostatní známky zmíněné v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků. 
Není poskytována žádná licence na použití takových ochranných známek bez výslovného souhlasu.  

 
 
 
 
 
 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ES 
Tento produkt je také označen logem „CE“ a splňuje tak příslušné evropské normy uvedené ve směrnici o 
nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES, směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu EMV 2004/108ES, 
směrnici pro omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích 
RoHS 2011/65/EU. 
Dovozce LJ protection s.r.o tímto stvrzuje, že vlastnosti uvedeného spotřebiče splňují základní požadavky v 
smyslu par.10 ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.  o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem 
určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zajištuje shodu výrobku uvedených 
na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU odpadních elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nesmí být v Evropské unii likvidovány jako netříděný komunální 
odpad. Za účelem správné likvidace výrobku, při koupi nového ekvivalentního zařízení, vraťte tento výrobek 
svému prodejci nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech. 
Více informací naleznete na: www.remasystem.cz 
 

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 
1. Žádný obraz při zapojení napájení: 

• Může být způsobenou přehozenou polaritou napájení 
• Použitím nevhodného zdroje (může dojít k nevratnému poškození) 
• Špatným kontaktem ve vedení, zkontrolujte trasu napájení 

 
2. V obraze se projevuje rušení nebo vlnění: 

• může být způsobeno použitím nevhodného zdroje 
• zkontrolujte monitor a periferní zařízení 
• vodič videosignálu prochází blízko zařízení generující elektromagnetické pole 

 
3. Barva pozadí se mění: 

• V určitých případech může být způsobeno zářivkovým osvětlením snímaných prostor 
• Vyměnit zářivkové osvětlení nebo zvětšit vzdálenost mezi zářivkou a kamerou 

 
4. IR přísvit má výrazně menší dosvit: 

• Napájecí zdroj je příliš slabý 
• Napájecí kabely mají velikou impedanci nebo špatný kontakt 
• Kamera je chybně umístěna a v záběru jsou přesvícená místa 

 
5. Při nočním přísvitu je obraz v určitých částech zamlžený: 

• Infračervené světlo z reflektoru se odráží od blízkých předmětů zpět do objektivu – 
přemístěte kameru nebo překážející předmět 

 

DOVOZCE 
LJ protection s.r.o., Tupolevova 741, 199 00 Praha 9, e-mail: info@patronum.eu, www.patronum.eu 

 
PODPORA 
WWW.PATRONUM.EU/PODPORA 

http://www.remasystem.cz/
mailto:info@patronum.eu
https://nejkamcz-my.sharepoint.com/personal/info_nejkam_cz/Documents/PATRONUM/N%C3%A1vody/www.patronum.eu

