
Alarm starter kit
Díky sadě alarmů EZVIZ je váš domov optimálně 
chráněn. Sada nabízí ochranné, bezpečnostní a 
nouzové funkce a je velmi snadno nastavitelná. Sada 
obsahuje rozbočovač, dálkový ovladač, bezdrátový 
senzor tolerující domácí zvířata a senzor dveří a 
oken. Pomocí aplikace EZVIZ můžete svůj domov 
sledovat a řídit. Aplikace vám také zašle upozornění, 
jakmile zjistí nějaký problém. 

POŘIĎTE SI CHYTRÝ A 
BEZPEČNÝ DOMOV.
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srdce vašeho bezpečí 
A1 je bezdrátový bezpečnostní 
rozbočovač připojený k WiFi a až k 
32 senzorům. 
 

Psi a kočky povoleny 
T1C je bezdrátový senzor, který rozpozná 
vaše domácí mazlíčky až do 25 kg. 
 

Funguje se sirénou T9 
Kombinujte sadu alarmu s bezdrátovou 
vnitřní sirénou pro maximální bezpečnost. 
 

Vždy pod kontrolou 
Při každém spuštění senzoru obdržíte 
okamžité upozornění. 
 

Vaše první obranná linie 
T1C je senzor dveří a oken, který chráni 
před vetřelci. 
 

Vyberte režim vašeho domova 
Řekněte systému, zda jste doma, venku 
nebo spíte pomocí dálkového ovladače K2. 
 

Integrované řešení EZVIZ 
Senzory lze připojit ke kamerám EZVIZ 
 

Snadno použitelná aplikace 
Jasné uspořádání, uživatelsky 
přátelské funkce 

O SPOLEČNOSTI 
EZVIZ

EZVIZ vám pomůže zařadit  
aplikace do vašeho života.  
Z dlaně ruky se můžete podívat  
na svůj byt nebo pracoviště. 
Vítejte v chytrém bytě  
či podniku!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE



BEZDRÁTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ROZBOČOVAČ 
A1 se velmi snadno instaluje. Připojí se k WiFi a umožňuje 
monitorovat a řídit až 32 senzorů prostřednictvím aplikace 
v telefonu.  

HLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 
A1 podporuje hlasové vysílání. Když si přejete přidat nové 
zařízení, povede vás pomocí jednotlivých kroků, nebo vám 
v případě nouze odešle hlasovou zprávu. 

KDEKOLI SI PŘEJETE 
Senzory a dálkový ovladač jsou napájeny z baterie 
a bezdrátově se připojí k vašemu A1. Díky těmto 
chytrým funkcím můžete nainstalovat senzory tam,  
kde je potřebujete.  

ZAPNĚTE SPRÁVNÝ REŽIM 
K2, dálkový ovladač pro A1, umožňuje vybrat různé režimy 
- doma, mimo domov nebo spánek. Každý režim aktivuje ta 
správná zařízení.  

NOUZOVÉ TLAČÍTKO 
Dálkový ovladač K2 je vybaven nouzovým tlačítkem, které 
může odeslat nouzové zprávy aplikaci vašeho telefonu.  

NEJMODERNĚJŠÍ DETEKCE POHYBU 
T1C má Senzor PIR. To znamená, že detekuje infračervené 
vlnové délky pohybujících se osob  nebo vašich domácích 
zvířat. Pasivní infračervená detekce pohybu (PIR) vám 
zaručuje vyšší míru přesnosti.  

FUNKCE



DOMÁCÍ ZVÍŘATA POVOLENA 
T1C je bezdrátový senzor, který rozpozná vaše domácí 
mazlíčky až do 25 kg. I když zvířata procházejí pokrytou 
oblastí, alarm se nespustí.  

DVEŘE A OKNA: ZAJIŠTĚNA! 
Senzory T6 jsou spuštěny při otevření dveří nebo okna v 
úhlu nad 3 °. Nabíjecí baterie vydrží až šest měsíců.  

VŽDY AKTUÁLNÍ 
Při každém spuštění senzorů dostanete okamžité 
upozornění na telefon.  

FUNGUJE SE SIRÉNOU EZVIZ 
Senzory můžete připojit ke zvukové a světelné siréně. 

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ EZVIZ 
Senzory lze připojit ke kamerám EZVIZ. Naprostá 
bezpečnost na dosah ruky. 

VEŠKEROU PRÁCI ZVLÁDNE JEDNA APLIKACE 
Všechna vaše bezpečnostní  můžete připojit k jediné 
aplikaci. Aplikace EZVIZ je snadno použitelná a umožňuje 
zobrazit čtyři živé videostreamy, pokud máte kamery. 

FUNKCE


