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Home in your hands 

 

 

Water Leak Detector   -  Čidlo zaplavení 

Typ  S4H-WLD-04 

Návod k instalaci a obsluze  

verze pro Smartphony a tablety s operačním systémem iOS 

 

1. Popis senzoru zaplavení 

Senzor se skládá ze sondy a vyhodnocovací elektroniky.  Vyhodnocovací elektronika měří 

odpor mezi elektrodami sondy.  Senzor vyhodnocuje tři stavy: sonda není připojena, sonda je 

připojena a není zaplavena, sonda je zaplavena. Měření stavu sondy se provádí v intervalu 16 

sec, okamžik měření je indikován bliknutím zelené LED diody. 

Stav sondy je ze senzoru přes domácí AP (Access point, nebo router ) a internet odesílán do 

cloudu okamžitě, při každé změně stavu - zaplavení sondy nebo pokles hladiny, nebo 

pravidelně v intervalu čtyř hodin pro kontrolu stavu, správné činnosti senzoru a komunikace. 

Měření a odeslání zprávy je možno inicializovat i stiskem tlačítka v senzoru. Senzor komunikuje 

s AP bezdrátově, pomocí   Wi-Fi 802.11b/g/n v pásmu 2,4GHz. Prostřednictvím aplikace ve 

vašem Smartphonu  nebo Tabletu můžete sledovat stav sondy, nebo být informováni o změně 

jejího stavu. Současně s přenosem informací o stavu senzoru je přenášena i informace o stavu 

baterií. Přenášené informace jsou zabezpečeny šifrováním. 

Senzor zaplavení  je napájen buď z baterií (2xLR6 - Size AA ), nebo napětím 5VDC pomocí 

konektoru Micro B USB. Napájecí zdroj, ani kabel nejsou součástí dodávky, ale lze je objednat 

samostatně.  

2. Návod k instalaci  

 

Univerzální sondu je možno použít ve vodorovné, nebo svislé poloze. Sondu lze 

připevnit pomocí šroubu a plastových podložek (v příbalu) tak, aby obě elektrody byly 

na úrovni hlídané hladiny, nebo se dotýkaly nevodivé podložky, jejíž zaplavení má být 

indikováno (podlaha v koupelně), nebo položit vodorovně  (pod koberec ). Elektrody se 

nesmí dotýkat vodivých předmětů. Zaplavení je indikováno v případě spojení obou 

elektrod vodou. Délka kabelu sondy je 2m. Kabel mezi sondou a senzorem je možné 

zkrátit dle potřeby  

Pozn.: Vyhodnocovací elektronika senzoru obsahuje součástky citlivé na elektrostatický 

náboj, při montáži se nedotýkejte součástek vyjma šroubů svorkovnice a tlačítka 
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    Senzor 1 se upevňuje pomocí dvou šroubů 

a hmoždinek, které jsou v příbalu, nebo 

oboustrannou lepící páskou na suchý, hladký 

a pevný povrch. Otvory pro šrouby jsou 

dostupné po sejmutí víčka 2. Kabel sondy se 

připojí pomocí šroubovacích svorek 3 

k vyhodnocovací elektronice – svorky 1 a 2 

(nezáleží na polaritě). Svorky jsou volně 

přístupné po sejmutí víčka 2 .  

 

K senzoru je možno připojit i druhou sondu – svorky 3 a 4, ta však není součástí balení, ale lze 

ji objednat samostatně pod objednacím číslem S4H-WLDS-04 na www.smart4house.net  

Senzor musí být umístěn v dosahu signálu AP/routeru ( Access Point ) se kterým bude pracovat 

a na který bude nakonfigurován a zároveň do 2m od sondy ( délka kabelu ).  

Kvalitu signálu AP v místě budoucího umístění senzoru ověříte pomocí vašeho 

Smartphonu/Tabletu na obrazovce pro nastavení WiFi komunikace 

Senzor by měl být umístěn na přístupném místě pro snadné provedení inicializace a výměny 

baterií. Senzor musí být umístěn v prostorách bez kondenzace vodních par s teplotou 0 ÷ 40°C 

resp. 32 ÷ 104°F. 

Součástí senzoru je vysílač WiFi. Senzor  by s ohledem na tuto skutečnost neměl být používán 

ve vzdálenosti menší než 20cm od lidského těla.   

 

 

2.1. Připojení napájecího napětí pro senzor 

   S4H-WLD-04        
Napájení 2xLR6 size AA  /  Micro B USB  
 
  
 

 

http://www.smart4house.net/
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Vložte baterie 4 ( v příbalovém návodu označené jako C ), nebo připojte externí napájení 

pomocí konektoru Micro B USB pro S4H-WLD-04.  

Po připojení napájecího napětí začne blikat zelená LED 8 v intervalu cca 16 sec. 

 

   Při vkládání baterií je nutno dodržet polaritu.      

 

3.  Uvedení senzoru do provozu 

3.1.  Příprava SmartPhonu/Tabletu 

Do vašeho přístroje si stáhněte bezplatnou aplikaci Smart4house z App Store pro přístroje 

s iOS. Link k této aplikaci je uveden na www.smart4house.net/ 

 

 nebo použijte QR kód  na obalu senzoru 

 

 

 

 

 

 

Po úspěšné instalaci aplikace se mezi ikonami objeví ikona aplikace Smart4house  

Kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do aplikace. 

 

 

 

Při prvním spuštění aplikace je potřeba kliknutím odsouhlasit se 

zasíláním Push notifikací. Aplikace používá APNS (Apple Push 

Notification Service). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro nastavení senzoru budete potřebovat  MAC adresu, kterou naleznete na štítku 

v odnímatelném  víčku 2  označenou jako Device MAC ( dvanáctimístná kombinace čísel a 

písmen ), dále jméno vaší domácí sítě ( SSID ) a heslo k vaší WiFi síti.  

Pozn. : SSID - Service Set IDentifier) je jedinečný identifikátor každé bezdrátové WiFi  

počítačové sítě 

http://www.smart4house.net/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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  Štítek v odnímatelném víčku. 

  MAC adresa je zde zvýrazněna červeně. 

Patrné je i značení svorkovnice  

a polarita baterií. 

 

 

 

  

 

3.2. Přidání senzoru v aplikaci Smart4house  s operačním systémem  iOS  

Spusťte aplikaci   a dále postupujte v aplikaci podle následujících instrukcí: 

 

3.2.a.  Klikněte na tlačítko + pro přidání senzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.b. Do pole Enter device name zadejte jméno vašeho 

senzoru – vhodné je volit pojmenování podle umístění (např. 

sklep, koupelna…),  

do pole Enter MAC zadejte MAC adresu senzoru – viz. Čl. 3.1. 

a poté klikněte na tlačítko Save (Uložit). 
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3.2.c. Pro inicializaci senzoru klikněte na pole se jménem 

senzoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.d. Na této obrazovce vám aplikace nabídne použití sítě, ke 

které je připojen váš Smartphone/Tablet. Použití sítě můžete 

potvrdit, nebo odmítnout a vložit údaje ručně podle  následujícího 

postupu: 

Do pole  Network name ( SSID ) vložte prosím jméno sítě 

vašeho AP/roureru.  

Do pole Password  vložte heslo vašeho AP/routeru 

Po vložení požadovaných údajů klikněte na Next. 

 

Pozn.: Po stisknutí „Edit name or MAC“ můžete editovat údaje 

vložené v 3.2.b  

 

 

 

 

3.3.  Inicializace senzoru 
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1. Stiskněte tlačítko 5, a držte jej cca. 3-5 sekund, dokud se nerozsvítí červená  LED 6 . 

Jakmile svítí červená LED, je možno uvolnit tlačítko. Svit této LED signalizuje vytvoření AP 

režimu v senzoru ( senzor vytvořil WiFi síť s názvem Smart4house ). Trvání AP režimu je 

omezeno na 2min, během této doby musíte odeslat údaje z vašeho Smartphonu/Tabletu do 

senzoru.  

V aplikaci přejděte na další obrazovku stisknutím tlačítka Next. 

2. Od okamžiku vytvoření AP režimu se můžete připojit vaším Smartphonem/Tabletem 

k síti „Smart4house“.  Postup v nastavení Smartphonu/Tabletu  je patrný z následujícího 

obrázku 

Kliknutím na tlačítko 1 Smartphonu vstoupíte do základní obrazovky, klikněte na ikonu 2 

Settings, na obrazovce „Settings“ klikněte na 3 Wi-Fi, v obrazovce Wi-Fi klikněte na dočasnou 

síť 4 Smart4house a tím se k této síti připojíte. 

 

 
 

 

Nyní se vraťte zpět do aplikace kliknutím na  , kde  po stisknutí tlačítka Next uvidíte 

následující obrazovku 

 

 

3.3.a. Údaje pro konfigurování senzoru k vašemu AP/routeru 

odešlete stiskem tlačítka SEND TO DEVICE na 

Smatrophonu/tabletu  

Odeslání musí být provedeno v době svitu červené LED 6 na 

senzoru. 
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3.  V případě úspěšného připojení senzoru se svit červené LED  ukončí krátce po stisku 

tlačítka SEND TO DEVICE a po cca 5 sec se začne odesílat první zpráva o výsledku měření, 

což je indikováno svitem žluté LED 7.  

4. Odesílání první zprávy: Spojení senzoru s AP/routerem je indikováno trvalým svitem 

žluté LED 7 po dobu cca 16 sec. Odeslání zprávy ze senzoru do cloudu je indikováno blikáním 

žluté LED. Po úspěšném předání zprávy do cloudu žlutá LED zhasne a vy si můžete na vašem 

Smartphonu/Tabletu zobrazit první zprávu. 

5. Zelená LED 8 svým bliknutím indikuje okamžik měření. 

6. Okamžité odeslání zprávy ( kontrolní měření ) můžete iniciovat krátkým stiskem ( kratší 

než 2 sec )  tlačítka 5.  

 

Pozn: Po úspěšné inicializaci senzoru by měla zmizet dočasně vytvořená síť Smart4house a 

váš Smartphone/Tablet by se měl automaticky přepojit na síť vašeho AP. O tom zda tato 

procedura proběhla se můžete přesvědčit následujícím postupem: 

( kliknutím na tlačítko Smartphonu vstoupíte do základní obrazovky, klikněte na ikonu  Settings, 

na obrazovce Settings klikněte na  Wi-Fi, v obrazovce Wi-Fi  by měla být aktivní síť vašeho AP. 

Pokud toto neproběhlo automaticky,  proveďte připojení kliknutím  ) 

 

7. Krabičku uzavřete víčkem 2 

8. Můžete začít používat přístroj.  

Pro kontrolu funkce senzoru postupujte následovně: Po kliknutí na ikonu  se dostanete na 

obrazovku se seznamem aktivních čidel. Kliknutím na jednotlivé čidlo se dostanete do 

obrazovky „Detail“, kde je znázorněna historie měření daného senzoru  a stav jeho baterie pro 

senzory napájené z baterií ( nebo z baterií a USB ), nebo ikona síťového napájení v případě, že 

je senzor  napájen pouze z USB.   ( obrazovka Detail je uvedena níže ) 

 

9. Pokud chcete změnit některé údaje senzoru, nebo přidat druhou sondu, použijte 

obrazovku „Detail“ , kde stiskem tlačítka  Edit přejdete na obrazovku „Edit device“.  

 

 

 

3.3.b. Na této obrazovce je možno prohlédnout historii odesílání 

zpráv a zjistit stav baterie 
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3.3.c. Zde můžete změnit jméno senzoru, zapnout / vypnout 

druhou sondu a nastavit jí jméno a také rekonfigurovat WiFi 

nastavení  AP. 

Pozn.1: Pokud budete provádět rekonfiguraci WiFi sítě musíte 

provést inicializaci senzoru dle č. 3.3. 

Pozn.2:  Jsou li použity dvě sondy u jednoho senzoru, zobrazuje 

se v obrazovce „Detail“ historie obou sond. 

Ovladač  Email notifications je zobrazen pouze pokud je 

nastaveno odesílání E-mailů viz článek 4. a 4.e 

Zvolené nastavení se ukládá tlačítkem Save. 

 

Poznámky: 

- Pokud nepřišla první notifikace, je možné, že nebylo ještě vytvořeno spojení.  Odeslání 

notifikace můžete kdykoliv opakovat krátkým stiskem tlačítka 5 ( odesílání zprávy je indikováno 

svitem žluté LED 7  a následným blikáním této diody. 

- Pokud se opakovaně nedaří odeslat notifikace, zkontrolujte správnost MAC adresy senzoru, 

jména vaší sítě (SSID)  a hesla k Vaší domácí WiFi síti, a postup nastavení zopakujte od 

začátku 

- Vyhodnocování stavu sondy se provádí v cca 16 vteřinových intervalech. Při změně stavu 

sondy může trvat  až 20 vteřin do příchodu notifikace 

- Počet čidel zobrazovaných v jedné aplikaci není omezen. 

- Stav čidel je možno zobrazit v několika  SmartPhonech/Tabletech. 

 

4.   Odesílání zpráv na E-mail 

Aplikace umožňuje odesílání zpráv o mimořádných událostech ( mino pravidelné odesílání 

zpráv ) na E-mail. Postup aktivace této služby je následující: 

 

4.a. Klikněte na ikonu Settings na spodní liště 
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4.b. Kliknutím na Email notification se dostanete na následující 

obrazovku  

 

 

 

 

 

 

4.c. Na této obrazovce můžete povolit, nebo zakázat odesílání 

E-mailů, případně odebrat vaši E-mailovou adresu z cloudu.  

Vložte vaši Emailovou adresu a uložte stisknutím Save 

Pozn.: V případě, že chcete E-mailovou adresu z cloudu 

odebrat, stiskněte  Remove email  

Stisknutím tlačítka Remove email se dostanete na následující 

obrazovku 

Pozn.: Toto nastavení a Emailová adresa jsou společná pro 

všechna zařízení ( čidla i akční členy ) rodiny Smart4house 

přiřazená k jedné aplikaci.  

 

 

4.d. Pro odebrání vašeho E-mailu z cloudu  napište váš E-mail 

a stiskněte tlačítko Remove.  Na tuto E-mailovou adresu vám 

bude doručena ověřovací  zpráva pomocí které odstraníte vaši 

adresu z cloudu.  

Tento způsob odstranění adresy použijte v případě reinstalace 

aplikace, nebo při výměně Smatrphonu/Tabletu. Pokud není 

adresa z cloudu odstraněna, není možno tu samou adresu 

v nové aplikaci uložit. 
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4.e  Pokud na obr. 4.a kliknete na tlačítko Edit, dostanete se do 

obrazovky Edit device. Je-li odesílání Emailů povoleno, je 

zobrazen ovladač Email notifications 

 

Ovladačem u Email notifications  je možno zakázat / povolit 

odesílání Emailových notifikací od tohoto zařízení.  

 

 

 

 

5.  Poznámky 

Pokud je z nějakého důvodu přerušena komunikace senzoru s cloudem na dobu delší než 9 

hodin, je na váš smartphone/tablet odeslána zpráva o přerušení spojení. 

Pokud je WLD již nakonfigurován, není nutno při přidání tohoto čidla do dalšího 

Smatrphonu/Tabletu provést celou konfiguraci WiFi. Stačí v obrazovce 3.2.a. a 3.2.b. zadat 

pouze jméno a MAC adresu WLD. ( pojmenování čidla může být odlišné od  jména v prvním 

zařízení ) 

 

6.  Použité symboly a hlášení 

 

Symbol senzoru zaplavení 

 

Tento symbol udává stav baterie. Údaj 79% označuje zbývající kapacitu 

baterií 

V případě poklesu kapacity baterií pod 20% se zobrazí tento symbol a je 

vysláno upozornění k výměně baterií. 

Tento symbol  znamená, že senzor je napájen ze sítě přes USB. 

Pozn.:  Je-li senzor s napájením 2xLR6 /USB napájen z USB a baterie jsou 

osazeny, je indikován stav baterií, které slouží jako záloha pro případ 

výpadku napájení. Nejsou-li baterie osazeny je zobrazena pouze ikona pro síťové napájení. 
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Toto hlášení znamená, že měřící kontakty sondy nejsou zatopeny  

Toto hlášení znamená, měřící kontakty sondy jsou zatopeny 

 

Senzor není konfigurován j vašemu AP/routeru 

Toto hlášení odpovídá odpojení, nebo přerušení kabelu sondy 

 

Toto hlášení oznamuje, že do cloudu nedošla žádná zpráva od 

senzoru po dobu delší než 9 hodin. Tento stav může být zapříčiněn 

poruchou senzoru, ztrátou spojení mezi senzorem a AP ( zvýšení 

útlumu pro WiFi signál, porucha nebo výpadek napájení  AP), nebo přerušením připojení AP 

k internetu. 

 

7.   Výměna baterií 

O poklesu kapacity baterií ke kritické hodnotě jste informováni zprávou ve vašem 

Smartphonu/Tabletu. Pro výměnu baterií sejměte víčko 2 a baterie nahraďte novými bateriemi 

stejného typu – alkalické, nebo lithiové baterie LR6 size AA. Při výměně baterií musíte dodržet 

správnou polaritu – je znázorněna na štítku uvnitř víčka. Po výměně baterií se obnoví provozní 

stav senzoru bez jakékoliv další manipulace, zelená LED 8 začne blikat v intervalu cca 16 sec.  

Pro kontrolu doporučujeme vyvolat odeslání zprávy krátkým stiskem tlačítka 5. V  aplikaci se 

vám zobrazí stav senzoru i aktuální stav baterie. 

Pozn. Vybité baterie neponechávejte v senzoru. 

Použité baterie ukládejte odděleně od domácího odpadu určeného k recyklaci, nebo likvidaci. 

Baterie odevzdejte na sběrné místo dle místních předpisů. 

 

8.  Zobrazování zpráv senzoru, hlášení o změně stavu 

Stav senzoru je možno zjistit vyvoláním aplikace, kdy je  zobrazeno  10 posledních záznamů. 

( Vyvolat aplikaci ve vašem Smartphonu/Tabletu a vybrat  senzor ) 

Senzor indikuje stav sondy – sonda připojena 

Stav prostředí – sonda nezaplavena, sonda zaplavena 

Stav baterie – baterie OK, výměna baterie 

 

Každý záznam je doplněn časovou značkou. 

 

 

9.  Help desk 

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte výrobce na adrese:  www.smart4house.net 

 

http://www.smart4house.net/
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10.  Omezení 

Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé neodbornou instalací, nebo provozováním. 

Při přenosu informací ze senzoru do  vašeho Smatrphonu nebo, tabletu je využívána celá řada 

technických prostředků, které mohou kvalitu přenosu dat ovlivnit  a za jejichž činnost nemůže 

výrobce nést odpovědnost. 

Přístroj není určen pro bezpečnostní aplikace a pro přenos informací o změně stavu využívá 

službu Apple Push Notification Service – APNS, resp. Google Cloud Messaging  - GCM, která 

nezaručuje bezpečný přenos. 

 

 

 

11.  Likvidace zařízení 

 

Ze senzoru vyjměte baterie. Senzor i baterie likvidujte dle místních nařízení pro nakládání 

s odpady.  

RoHS - Senzor neobsahuje žádné nebezpečné látky.  Směrnice 2002/95/ES 

12.  Technické údaje verze S4H-WLD-04 ( bateriové napájení ) 

Výrobce:  SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 00 Kolín, ČR 

Rozměry:  90x103x21mm ( 3,54X4,06X0,82 inch ) 

Hmotnost senzoru: 130g ( 4,6 oz )vč, baterií 

Délka kabelu sondy: 2m ( 6,56 ft ) 

Napájení:  2ks alkalických baterií  LR6- size AA / Micro B USB - 5VDC 

Životnost baterií: okolo 1 roku 

Komunikace:  WiFi  802.11 b/g/n    2,4GHz 

Přijímač/vysílač: WF-121 

Dosah senzoru: cca  80m ( 262 FT ) - bez překážek 

Pracovní teplota: 0°C až 40°C, ( 32 až 104°F ) 

Použití:                       určeno pouze pro vnitřní použití 

Certifikace: CE 

 IC – Senzor obsahuje WiFi modul IC ID: 5123A-BGTWF121  

 FCC – Senzor obsahuje WiFi modul FCC ID: QOQWF121 

   Dle FCC by měla být vzdálenost osob od senzoru větší než 20cm (8 inch) 

 

    

13.  Normy a certifikace 

 Senzor odpovídá požadavkům: 

- ČSN EN 300 328 V1.7.1 

- ČSN EN 301 489-1, V1.8.1, EN 301 489-17,  V1.3.2  

- ČSN EN 60950-1  

- ČSN EN 61 000-4-3 ed.3:2006 +A1 +A2 

- ČSN EN 61 000-4-4 ed.2:2005 +A1  

- ČSN EN 61 000-4-6 ed.3:2009  

- ČSN EN 55 022 ed.3 : 2011 čl. 10 
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a) CE prohlášení o shodě 

b)  Měřící protokol ABEGU č. P/13/01/51 

c) Senzor splňuje požadavky FCC, č. certifikace QOQWF121  

d) Senzor splňuje požadavky IC, č. certifikace  5123A-BGTWF121 

 

14.  Foto 

 

                                                         

 


