
Stručný sprievodca

Vitajte na MatiGard™Air

Určené pre domácu bezpečnosť.
Jednoduchá inštalácia a použitie cez aplikáciu Magictrl™.

Dinsafe™ Inc. , 2014

Stručný průvodce

Určeno pro domácí bezpečnost.
Snadná instalace a použití přes aplikaci Magictrl™.
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Příprava

Vložte SIM kartu a napájecí kabel

Přepněte přepínač do polohy ON a přístroj je připraven

1. Otočte na zadní stranu.

2. Otevřete kryt baterie. 

3. Zatlačte SIM kartu do slotu. 

4. Zapojte napájecí kabel a zavřete kryt.

1. Po zapnutí přepínače do polohy ON (přepínač je na zadní straně), uslyšíte uvítací hlas. 

2. Počkejte po dobu 20 sekund, systém se inicializuje. 

3. Po kontrole uslyšíte potvrzující zvuk. 

4. Pokud je systém připraven, na obrazovce se zobrazí čas, teplota, datum a ikonky 

    Signál a Stav baterie, viz obrázek nahoře. 

• MatiGard™Air Podporuje GSM na bázi SIM karty. Ujistěte se,že PIN kód a hlasová schránka je deaktivovaná  SIM kartě a poté zasuňte do slotu. 

• Nezapomeňte Telefonní Číslo SIM karty, budete ho potřebovat při prvním spuštění Magictrl™.

Napájení vstup

Slot pro SIM kartu

Středa, 15 Září
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Začněte používáním Magictrl™
Stažení a Nastavení

1. Navštivte http: //din.bz/m nebo naskenujte QR kód.

2. Spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů

na obrazovce.

3. V nastavení >Nouzové kontakty,nastavení

telefonního čísla pro příjem telefonního hovoru / SMS

při poplachu.

• Budete potřebovat iPhone nebo Android™telefon,k spuštění Magictrl™ a přijetí autorizačního kódu při inicializaci. 

• Výchozí Admin heslo: 123456 Uživatelské heslo: 1234. 

Podporuje iOS a Android

Krok

Krok 1/3:

Find my Number

+1

1 2

DEMO

Krok

Krok 2/3:

hesla

1 2

Krok

Krok 3/3:

domácí

potvrdit1 2

Monitor

SOS

Nastavení
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Párování příslušenství

MatiGard™Air Je nová technologie s názvem non-trigger’s Magictrl™.

1. Sejměte QR-kód nebo čárový kód a tím spárujete dané příslušenství s jednotkou.

2. Označte si (nazvěte) si dané příslušenství a dokončete párování. 

3. Uložte žádost o spárování a počkejte na potvrzující SMS.

4. V případě potřeby můžete vždy upravit nebo smazat příslušenství.

• MatiGard™Air Podporuje pouze příslušenství Dinsafe™ příslušenství.

• Snažte se uchovat QR kódy na IP kamerách a některých dalších doplňcích nepoškozené, jsou potřeba ke spárování.

nebo

Párování příslušenství 
úspěšné

Naskenujte QR kód

Vyberte preferovaný způsob párování.
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Denní provoz • MatiGard™Air

LED Monitor

Rozsvícení monitoru a zpožděná aktivace

* Zapnout světlo se zobrazením loga.

* Dlouhým-stiskem se spustí zpožděná aktivace.

* Stisknutím tlačítka           se dostanete 

   do menu nastavení.

* Pomocí dalších tlačítek můžete ovlá

   dat nastavení

Uzamčení: Dlouhým stiskem        po dobu 

6 sekund dokud se na obrazovce nezobrazí 

ikona zámku.

Odemknutí: Dlouhé-stisknutí       po dobu 

6 sekund dokud ikona zámku nezmizí. Při mimořádné události, svržením panelu, 
systém okamžitě spustí SOS

MatiGard™Air používá MicroUSB jako napájecí kabel. 

Můžete snadno dobíjet pomocí MicroUSB kabelem.

Ovládací tlačítka

Dětský zámek

Svržením se spustí SOS

Zpožděná aktivace znamená, že systém bude čekat 
několik sekund před přechodem do stavu zajištěno. 
To vám umožní opustit domov v čase, bez spuštění 
alarmu. Doba zpoždění může být nastavena v 
Magictrl™.
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Monitor

SOS

Nastavení

Denní Provoz • Magictrl™ & Dálkového Ovladače

Při spuštění SOS nebo jakéhokoli senzoru se 

spustí alarm, všechny uložené kontakty obdrží 

SMS/ volání.

Během hovoru můžete stisknout tlačítko viz 

níže, přečtěte si prosím Odemčení.

[**] Stiskněte pro kontrolu. 
[##] Stiskněte pro zrušení SOS.
[88] Stiskněte pro odposlech.
Po zavěšení zavolá na další kontakt.

Kontrola aktivace stavu

• Zamčení: Všechny senzory mohou vyvolat poplach

• Domácí zamčení: Všechny senzory můžete vypnout

• Odemčení: Vybrané senzory mohou vyvolat poplach

Monitor
• Volání MatiGard™Air můžete odposlouchávat.

Příslušenství
•  Správa veškerého příslušenství, jako je párování a úprava.

Nastavení
• Nastavení parametrů MatiGard™.

Informace o zařízení
• Hardwarové informace o MatiGard™.

SOS
• Zapne sirénu a volání/SMS do všech uložených kontaktů.

klíč díra

Odemčení 

SOS

Zamčení

Domácí 
zamčení
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FAQ

1. Nelze používat jiné než-Dinsafe™ značkové příslušenství s MatiGard™ Air.

2. Jak získat podporu Magictrl™ nebo MatiGard™?

4.Jak resetovat můj MatiGard™? ( Pokud jste ztratili telefon nebo koupili nový)

3. Proč nemohu dostat kód při prvním použití Magictrl™.

Je nám líto, MatiGard™ Air podporuje pouze příslušenství Dinsafe™.
1.Dinsafe™ příslušenství používá šifrované komunikační protokoly s patentovanou technologií. 
2.Dinsafe™ doplňky jdou snadno spárovat do systému skenováním QR kódy.Všechny doplňky pod-
porují varování vybití baterií. 
Jiné než-Dinsafe™příslušenství,může být v některých případech možné spárovat s MatiGard™ Air, 
stabilitu nelze zaručit. Důrazně nedoporučujeme používat jiné než-Dinsafe™ značkové příslušenství. 

1.Prosím kontaktujte nejprve místní zastoupení, je to efektivnější řešení vašeho problému. 
2.Můžete také kontaktovat Dinsafe™ přes Facebook nebo Twitter, nebo pošlete váš názor na e-mail. 
Odpovíme, vám co nejdříve. Náš e-mail support@dinsafe.com

1. Zapněte váš MatiGard™.
2. Stiskněte resetovací tlačítko a čekejte na 1 pípnutí.
3. Stiskněte resetovací tlačítko podobu 6 sekund, dokud neuslyšíte 2 pípnutí.

1.Zkontrolujte v telefonu SIM kartu, zda je funkční. Doporučujeme deaktivovat PIN-kód a hlasovou 
zprávu na SIM kartě používané v MatiGard™. 
2.Zkontrolujte: zavolejte na váš MatiGard™ a zkontrolujte, zda je SIM karta správně zapojena. 
3.Prosím, vyberte správný kód země a zadejte správné číslo a správné heslo při inicializaci procesu 
Magictrl™. 
(Výchozí administrativní heslo = 123456 Výchozí uživatelské heslo = 1234) 

Tlačítko pro resetování 
najdete na zadní straně
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10-30o

2m-2.2m

méně než 10 mm
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Príprava

Vložte SIM kartu a napájací kábel

Prepnite prepínač do polohy ON a prístroj je pripravený

1. Otočte na zadnú stranu.

2. Otvorte kryt batérie. 

3. Zatlačte SIM kartu do slotu. 

4. Zapojte napájací kábel a zavrite kryt.

1. Po zapnutí prepínača do polohy ON (prepínač je na zadnej strane), budete počuť uvítací hlas. 

2. Počkajte po dobu 20 sekúnd, systém sa inicializuje. 

3. Po kontrole, budete počuť potvrdzujúci zvuk. 

4. Pokiaľ je systém pripravený na obrazovke sa zobrazí čas, teplota, dátum a ikonky 
    Signálu a Stavu batérie, viď obrázok hore.

• MatiGard™Air Podporuje GSM na báze SIM karty. Uistite sa, že PIN kód a hlasová schránka je na  SIM karte deaktivovaná a potom zasuňte do slotu.

• Nezabudnite telefónne číslo SIM karty, budete ho potrebovať pri prvom spustení Magictrl™.

Napájení vstup

Slot pre SIM kartu

Streda, 15 September
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Monitor

SOS

Nastavenie

 Informácie o zariadení

Domáce
zamknutie

Začnite s používaním Magictrl™
Stiahnutie a Nastavenie

1. Navštívte http://din.bz/m alebo skenovať QR kód.

2. Spustite aplikáciu a postupujte podľa pokynov

na obrazovke.

3. V nastavenia >Núdzové kontakty, nastavenie

telefónneho čísla pre príjem telefónneho

hovoru / SMS pri poplachu.

• Budete potrebovať iPhone alebo Android™ telefón k spusteniu Magictrl™ a prijatiu autorizačného kódu pri inicializácii. 

• Prvotné Admin heslo: 123456 Užívateľské heslo: 1234.

Podporuje iOS a Android

Krok

Krok 1/3:

Find my Number

+1

1 2

DEMO

Krok

Krok 2/3:

hesla

1 2

Krok

Krok 3/3:

domácí

potvrdit1 2
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Párovanie príslušenstva

MatiGard™Air je nová technológia s názvom non-trigger´s Magictrl™.

1.Načítajte QR-kód alebo čiarový kód a tým spárujete dané príslušenstvo s

   jednotkou. 

2.Označte si (pomenujte) si dané príslušenstvo a dokončite párovanie. 

3.Uložte žiadosť o spárovanie a počkajte na potvrdzujúcu SMS. 

4.V prípade potreby môžete vždy upraviť alebo zmazať príslušenstvo.

• MatiGard™Air Podporuje len príslušenstvo od Dinsafe™.

• Snažte sa uchovať QR kódy na IP kamerách a niektorých ďalších doplnkoch nepoškodené, sú potrebné k spárovaniu.

Alebo

Párovanie príslušenstva 
úspešné

Naskenujte QR kód

   Vyberte preferovaný spôsob párovania.
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Denná prevádzka• MatiGard™Air

LED Monitor

Rozsvietenie monitoru a oneskorená aktivácia

* Zapnúť svetlo so zobrazením loga.

* Dlhým-stlačením sa spustí oneskorená aktivácia.

* Stlačením tlačidla           sa dostanete 

do menu nastavenie.

* Pomocou ďalších tlačidiel môžete 

ovládať nastavenia

Zamknutie: Dlhým stlačením        po dobu 

6 sekúnd dokiaľ sa na obrazovke nezobrazí 

ikona zámku.

Odomknutie: Dlhé-stlačenie      po dobu 6 

sekúnd dokiaľ ikona zámku nezmizne. Pri mimoriadnej udalosti, zhodením panelu, 
systém okamžite spustí SOS

MatiGard™Air používa MicroUSB ako napájací kábel. 

Môžete jednoducho dobíjať pomocou MicroUSB kábla.

Ovládacie tlačidla

Detský zámok

Zhodením sa spustí SOS

Oneskorená aktivácia znamená, že systém bude 
čakať niekoľko sekúnd pred prechodom do zais-
teného stavu. To vám umožní opustiť domov v čase, 
bez spusteného alarmu. Doba oneskorenia môže byť 
nastavená v Magictrl™.
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Monitor

SOS

Nastavenie

 Informácie o zariadení

Domáce
zamknutie

Denná prevádzka • Magictrl™ & Diaľkového Ovládača

Pri spustení SOS alebo akéhokoľvek senzoru 

spustí alarm, všetky uložené kontakty obdržia 

SMS/ volanie.

Počas hovoru môžete stlačiť tlačidlo viď nižšie, 

prečítajte si prosím odomkuntie.

[**] Stlačte pre kontrolu.
[##] Stlačte pre zrušenie SOS. 
[88] Stlačte pre odposluch.
Po zavesení zavolá na ďalší kontakt.

Kontrola aktivácie stavu

• Zamknutý: Všetky senzory môžu vyvolať poplach

• Domáce zamknutie: Všetky senzory môžete vypnúť

• Odomknutý: Vybrané senzory môžu vyvolať poplach

Monitor
• Volanie MatiGard™Air môžete odpočúvať.

Príslušenstvo
•  Správa všetkého príslušenstva, ako je párovanie a úprava.

Nastavenie
Nastavenie parametrov MatiGard™.

 Informácie o zariadení
• Hardwarové informácie o MatiGard™.

SOS
• Zapne sirénu a volanie/SMS do všetkých uložených kontaktov.

kľúč diera

Odomkuntie 

SOS

Zamknuntie

Domáce
zamknutie



15

SKY

FAQ

1. Nejde používať iné než-Dinsafe™ značkové príslušenstvo s MatiGard™ Air.

2. Ako získať podporu Magictrl™ nebo MatiGard™?

4. Ako resetovať môj MatiGard™? ( Pokiaľ ste stratili telefón alebo kúpili nový)

3. Prečo nemôžem dostať kód pri prvom použití Magictrl™.

Je nám ľúto, MatiGard™ Air podporuje výhradne príslušenstvo Dinsafe™.
1. Dinsafe™ príslušenstvo používa šifrované komunikačné protokoly s patentovanou technológiou. 
2. Dinsafe™ doplnky sa dajú rýchlo spárovať do systému skenovaním QR kódov. Všetky doplnky 
podporujú varovanie pred vybitím batérií. 
Iné než-Dinsafe™ príslušenstvo, môže byť v niektorých prípadoch možné spárovať s MatiGard™ Air, sta-
bilitu nie je možné zaručiť. Dôrazne nedoporučujeme používať iné než-Dinsafe™ značkové príslušenstvo.

1. Prosím kontaktujte najprv miestne zastúpenie, je to efektívnejšie riešenie vášho problému. 
2. Môžete tiež kontaktovať Dinsafe™ cez Facebook alebo Twitter, alebo pošlite váš názor na e-mail. 
Odpovieme, vám čo najskôr. Náš e-mail support@dinsafe.com

1.  Zapnite váš MatiGard™.
2. Stlačte resetovacie tlačidlo a čakajte na 1. pípnutie.
3. Stlačte resetovacie tlačidlo po dobu 6 sekúnd, pokiaľ nebudete počuť 2. pípnutie.

1. Skontrolujte v telefóne SIM kartu, či je funkčná. Doporučujeme deaktivovať PIN-kód a hlasovú 
správu na SIM karte používanej v MatiGard™. 
2. Skontrolujte: zavolajte na váš MatiGard™ a skontrolujte, či je SIM karta správne zapojená. 
3. Prosím, vyberte správny kód krajiny a zadajte správne číslo a správne heslo pri inicializácii procesu 
Magictrl™. 
(Prvotné administratívne heslo = 123456 Prvotné užívateľské heslo = 1234) 

Tlačidlo pre reset je na 
zadnej strane
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10-30o

2m-2.2m

menej než 10 mm



Dinsafe ™, MatiGard ™, Magictrl ™ sú ochranné známky spoločnosti Dinsafe sro © 2014. Všetky práva vyhradené.

webové stránky : www.dinsafe.com  E-mail : info@dinsafe.com

Zastúpenie pre ČR a SR  Ecoplanet s.r.o., 418 01 Bílina, Česká republika  www.ecolite.cz

http://din.bz/m

Dinsafe ™, MatiGard ™, Magictrl ™ jsou ochranné známky společnosti Dinsafe sro © 2014. Všechna práva vyhrazena.

webové stránky : www.dinsafe.com  E-mail : info@dinsafe.com

Zastoupení pro ČR a Slovensko:  Ecoplanet s.r.o., Bílina, Česká republika  www.ecolite.cz


