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Uruchomienie centralki 

Dodawanie sieci WIFI
Dodawanie urządzeń do 
centralki
Dodano urządzenie do 
centralki
Alarm centralki 

Brak połaczenia sieci 

Oświetlenie 

diody led zaświecą się na czerwono na 
około 2 sekundy i zgasną
diody mrugają na czerwono z 
częstotl iwością co sekundę
diody mrugają na niebiesko co sekundę

diody mrugają na niebiesko dwa razy na 
sekundę
diody led mrugają wraz z sygnałem 
alarmowym

diody mrugają na żółto co sekundę

diody świecą białym światłem

Dodanie urządzenia 

Usuwanie urządzenia

Alarm 

przytrzymaj przycisk otwór sieci przez 2 
sekundy dioda led zacznie mrugać 2 razy 
na sekundę 

przytrzymaj przycisk otwór sieci przez 5 
sekund -dioda led zacznie mrugnie 6 razy z 
częstotl iwością raz na sekundę

czerwona dioda zaświeci się

przycisk sieci

światło led

otwory
głośnikowe

dioda
led

przycisk sieciczujnik

przycisk
sieci

dioda led

CZUJNIK MAGNES

Sugerowana wysokość i pozycja montażu

widok z góry widok z boku

Zalecana wysokość 2.1 metra

Czujnika nie instalować w miejscach dostępnych dla
zwierząt, nie montować na zewnątrz, z dala od 

nasłonecznionych miejsc, z dala od grzejników i 
klimatyzacji, nie zastawiać obszaru monitorowania

Odległość pomiędzy czujnikami nie może być większa
niż 15 mm

Usuń taśmy z tyłu urządzenia

Specyfikacja
Centralka
1. Zasilanie AC100V-240V (pełny zakres napięcia)
2. Średni pobór prądu mniej niż 1.5W
3. Sieć Ziegbee Ad-Hoc
4. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
5. Zakres temperatury -10  +50 C
6. Anti-RF Interference 80 MHz-1GHz 10V/m
6. Wilgotność poniżej 95%RH (nie zamrożone)
7. Wymiary zewnętrzne 70*70*52mm

Czujnik ruchu
1.Napięcie zasilające 3V DC (1xbateria Cr123)
2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 16uA
3. Pobór prądu w czasie alarmu poniżej 30mA
4. Kąt widzenia 90stopni
5. Zalecana wysokość montażu 2,1 metra
6. Zasięg do 10m
7. Sieć ZigBee AdHoc 
8. Zasięg komunikacji do 100 metrów w wolnej 
przestrzeni
9. Temperatura pracy -10 stopni do +50 stopni
10. Maksymalna wilgotność poniżej 95%RH
11.Wymiary 65*65*28.5mm

Czujnik drzwi/ okien
1.Napięcie zasilające 3V DC (2xbateria AAA)
2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 5uA
3. Pobór prądu w czasie alarmu poniżej 30mA
4. Sieć ZigBee AdHoc 
5. Zasięg komunikacji do 100 metrów w wolnej 
przestrzeni
6. Temperatura pracy -10 stopni do +50 stopni
7. Maksymalna wilgotność poniżej 95%RH
8. Wymiary czujnika 60*30*12.5mm
9. Wymiary magnesu 60*13*12.5mm

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody 
powstałe na skutek niewłaściwego używania 
systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich 
integralną częścią, nie podlegają reklamacji, a 
firma Piri nie bierze odpowiedzialności za ich 
prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest 
oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy 
otwartych przestrzeni. Należy mieć na uwadze że 
materiały wykorzystywane do budowy domów i 
mieszkań, grubość ścian i warunki pola 
elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na 
znaczne ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i 
oprogramowania produkty i oprogramowanie 
może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia 
sieci WIFI, po ponownym włączeniu należy 
sprawdzić działanie systemu. 
System powinien działać, w przypadku jeśli nie 
działa należy ponownie zainstalować centralkę i 
urządzenia. 

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na 
piriglobal.com

Szybka instalacja krok po kroku

1.Zainstaluj aplikację na swój telefon
Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem 
Android i IOS.

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją a następnie 
zarejestruj swoje konto, podaj adres email i hasło. 

Na podany email otrzymasz wiadomość 
aktywującą twoje konto.

2.Zamontuj centralkę

Instrukcja obsługi

Centralka inteligentnego domu z wbudowanym 
modułem jest główną bramką łączącą 
poszczególne urządzenia PIRI.
Dzięki zastosowanej technologii Ziegbee 
urządzenia pracują i komunikują się online z 
twoim smartfonem nie pobierając przy tym dużej 
ilości energii.
Zestaw zawiera centralkę, czujnik drzwi, czujnik 
ruchu. Centralka ma wbudowaną syrenę 
alarmową oraz diody led pełniące funkcję 
informacyjną.
Centralka komunikuje się bezpośrednio z 
modułem WIFI dostępnym w miejscu instalacji 
urządzenia.
Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne 
jest żródło prądu i łacze intenretowe WIFI
W przypadku braku prądu centralka nie działa. 
Po włączeniu prądu powróci do ostatnich 
ustawień.
W przypadku braki WIFI centralka zachowuje 
łączność z poszczególnymi urządzeniami PIRI, 
jednakże 
nie przekazuje informacji do twojego smartfona.

Informacja produktowa
1. Centralka inteligentnego domu z 
wbudowanym modułem jest głównąbramką 
łączącą poszczególne urządzenia PIRI.

2. Czujnik ruchu infrared
Inteligentny czujnik ruchu wykorzystuje 
technolologie bezprzewodową
Ziegbee. Technologia automatycznej 
kompensacji temperatury pozwala
pozwala zwiększyć czułość i uniezależnić od 
nagłych skoków temperatury
Zasięg działania 6metrów
Montaż wewnątrz
nie należy instalować na zewnątrz, blisko 
grzejników lub klimatyzacji, w miejscach 
nasłonecznionych
Powierzchnia instalacji powinna być 
nieruchoma, nie zasłaniać czujnika, 
Czujka do poprawnego działania powinna być 
zmontowana wraz z uchwytem, w innym 
wypadku włączona będzie funkcja antynapad

3. Czujnik drzwi / okien
Magnetyczny czujnik otwarcia wykorzystuje
bezprzewodową technologie Ziegbee
Urządzenie należy montować wewnątrz 
jest ono dostosowane do montażu w różnych 
konfiguracjach
W celu prawidłowego działania urządzenie musi 
być zmontowane
wraz z dołączonym uchwytem, będącym 
jednocześnie pokrywą baterii

1. Włóż centralkę do kontaktu
2. Podłącz telefon do lokalnej sieci WIFI
3. Otwórz aplikację PIRI
4. Zaloguj się na swoje konto 

*centralka ma najlepszą wydajność jeśli 
znajduje się w odległości 3 metrów od routera.

3. Na stronie głównej naciśnij znak plus 
i wybierz „inteligentna centralka”

Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 
sekund do momentu kiedy zaczną na czerwono 
pulsować diody LED.
Następnie wprowadź hasło lokalnej sieci WIFI i 
naciśnij  Konfigurację. Czerwone diody LED 
pulsują do momentu zakończenia konfiguracji.
*Na ekranie smartfona będzie widoczna 
sparowana centralka. Pozostałe urządzenia są 
sparowane z centralką automatycznie i będą 
widoczne jako urządzenia centralki. Do centralki 
możemy dodać maksymalnie 12 urządzeń

Oznaczenia  kolorów LED dla centralki

Wskazania diody led urządzeń

Security kit     HSSK17001

Montaż

Czujnik ruchu

1. Usuń taśmę baterii, dioda led zacznie mrugać
przez około 30 sek i następnie zgaśnie. Oznacza 
to że urządzenie jest gotowe do pracy
2. Usuń taśmę z tyłu uchwytu
3. Przymocuj jak na rysunku do wcześniej
wybranego i przygotowanego miejsca.
* uchwyt musi być zamocowany strzałką do góry
* nie montuj do miejsc mogących być w ruchu
4. Zmontuj czujnik do uchwytu

Czujnik drzwi i okien

1. Usuń taśmę spod baterii aby uruchomić 
urządzenie
2. Na czujniku zapali się dioda
3. Usuń taśmę i zamontuj urządzenia na 
wybranym miejscu
4. Czujnik powinien być zamontowany na stałym 
miejscu jak framuga drzwi lub okna, natomiast 
magnes na części ruchomej jak skrzydło drzwi lub 
okna
5. Odległość pomiędzy czujnikami w pozycji 
zamknięte nie powinna być większa nić 15mm
6. Powierzchnia montażu powinna być sucha i 
czysta
7. Miejsce montażu nie powinno być podatne na 
uszkodzenia podczas normalnego użytkowania  

Instalacja czujnika informacja

Czujnik które są w zestawie są fabrycznie 
sparowane z centralką.
W przypadku gdyby centralka nie widziała 
urządzenia lub urządzenie zostało zresetowane, 
poniżej znajduje się instrukcja instalacji.

Dodawanie urządzenia krok po kroku
1. Naciśnij przycisk + i dodaj wybrane urządzenie 
2. Centralka mruga co sekundę na niebiesko
3. W urządzeniu do otworu sieci wkładamy 
dołączony pin i przytrzymujemy przycisk przez 2 
sekund aż zielona dioda na urządzeniu zacznie 
szybko mrugać (dwa razy na sekundę)
4. Centralka wraz z urządzeniem zaczyna 
parowanie
5. Po zakończeniu procesu, na ekranie pojawi się 
komunikat - parowanie zakończone sukcesem
6. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu przejdź w 
aplikacji do strony głównej, następnie naciśnij 
nazwę centralki, przeciągnij palcem od góry do 
dołu aby odświeżyć stronę. Następnie sprawdź 
czy na liście jest twoje urządzenie. Jeśli go nie ma 
powtórz proces parowania.

Usuwanie urządzenia
1. Na urządzeniu przytrzymaj przycisk „otwór 
sieci” przez 5 sekund- zielona dioda zacznie 
wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
2. W telefonie przesuń - gest w lewo i usuń 
urządzenie lub przytrzymaj dłużej nazwę 
urządzenia aż wyświetli się podmenu, następnie 
naciśnij usuń urządzenie

Uwaga Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania 
zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami ( z zagrożeniem 
karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Gospodarstwo domowe 

powinno przyczynić się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego 
sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub istnieje system zbierania zużytego 
sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają 
obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. 
sprzętu.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie 
można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznaćsię z 
lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji 
baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja 
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu 
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

15 mm

Zestaw do użytku w pomieszczeniu
Zestaw zawiera poniższe produkty

Czujnik ruchu

Czujnik drzwi/okien


