
Základní parametry

Obsah balení
• Zařízení Doorito
• Záslepka
• 2 ks vrut
• Úhelník ve tvaru L
• Oboustranná lepící páska
• MicroUSB kabel (1 m)
• Manuál
• Bezpečnostní informace
• Karta s párovacím kódem

Použité technologie
Doorito obsahuje globální datovou SIM kartu, optický senzor,  
Li-on baterii o kapacitě 900 mAh a nominálním napětí 3,7 V.

Výdrž baterie a nabíjení
Zařízení můžete nabít pomocí přiloženého microUSB kabelu, 
který lze připojit do PC nebo síťového adaptéru. Doba nabíjení je 
odvislá od použitého druhu napájení.

Výdrž baterie při běžném použití: 6 měsíců
Nabíjecí napětí: 5 V
Doba nabíjení: 4 hod. (při proudu 1 A)

Uživatelský manuál
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Podporované platformy
Zařízení lze ovládat pomocí aplikace pro chytré mobil-
ní telefony nebo pomocí webového rozhraní na adrese 
https://admin.doorito.com. Seznam podporovaných systémů:

Android verze 4.0 a vyšší
iOS verze 7 a vyšší
Internetový prohlížeč (Firefox, Chrome, Opera, Safari, IE)

Provozní podmínky
Zařízení je zkonstruováné k vnitřnímu použití v rozsahu teplot 
-40 až 60 °C.

Upozornění: při extrémních teplotách dochází ke snižování ka-
pacity baterie.

Rozměry a popis prvků

Rozměry
Modul Doorito (72,5 × 54 × 17,5 mm)
Krytka k upevnění do dveří (21 × 112 × 3 mm)
Úhelník ve tvaru L (20 × 10 mm)
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Popis prvků modulu Doorito
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Doporučené umístění zařízení
Zařízení Doorito doporučujeme umístit na chráněné, suché 
a skryté místo (např. z vnitřní strany dveří). Maximální vzdále-
nost optického senzoru od pevné překážky (např. rámu dveří) je 
8 cm. V místech, kde nění možné zastínit optický senzor ani v 
jedné z poloh dveří (otevřené,  zavřené) je možné použít pomoc-
ný úhelník ve tvaru L.

Datový tarif
Doorito lze používat ve všech zemích EU, Švýcarsku, Norsku, 
USA a Rusku. 

Zařízení obsahuje čipovou datovou SIM kartu s předplaceným 
tarifem na 1 rok od první aktivace. Data na další období je možné 
zakoupit přes webové rozhraní (www.doorito.com). Cena dato-
vého tarifu se liší podle země, kde bylo zařízení zakoupeno (viz 
obchodní podmínky).

Datový limit (FUP) je 1 MB/měsíc, což zcela dostačuje při běž-
ném používání. Pokud vám limit nedostačuje, můžete si v admi-
nistraci dokoupit potřebná data navíc.

V případě překročení limitu nedojde k okamžitému omezení slu-
žeb, ale mohou být následně účtovány dodatečné poplatky dle 
všeobecných obchodních podmínek.
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Napájecí konektor USB

Servisní tlačítko

Indikační LED dioda

Konektor externího  senzoru

Optický senzor

Krytka pro upevnění do dveří



Přidání prvního zařízení do aplikace - párování

Ve vašem mobilním telefonu spusťte aplikaci Doorito (nebo vy-
užijte stánku www.doorito.com/register/), vytvořte si uživatelský 
účet a dokončete registraci. Poté zvolte Přidat modul a postupuj-
te podle průvodce.

Funkce tlačítka a indikační LED dioda

Akce Stisknout tla-
čítko na dobu Stav LED Poznámka

Zapnutí Doorita 5-20 s

Zapnutí servisního 
režimu 1 s Slouží k párová-

ní s aplikací

Vypnutí servisního 
režimu 1 s

Vypnutí Doorita 5-20 s

Reset >90 s Pouze v případě 
poruchy zařízení

Používání Doorita
V aplikaci je možné Doorito zamykat a odemykat. Pokud je Do-
orito zamknuté a dojde k pohybu zařízení, je ve vašem mobilním 
zařízení vyvolán alarm, který je akusticky a vizuálně signalizo-
ván. Dále je možné zobrazit historii vašich zařízení, sdílet zaří-
zení s dalšími uživateli, plánovat automatické zamykání/odemy-
kání a využívat mnoho dalších funkcí.

Začátek práce s Dooritem

Zapnutí/Vypnutí
• Zapnutí zařízení provedete stiskem hlavního tlačítka mini-

málně po dobu 5 s. Zapnutí je signalizováno blikáním LED 
diody v zelené barvě na čelní straně.

• Vypnutí zařízení provedete stiskem hlavního tlačítka mini-
málně po dobu 5 s. Vypnutí je signalizováno blikáním LED 
diody v červené barvě na čelní straně.

Stažení aplikace
Zařízení doporučujeme ovládat pomocí aplikace Doorito, kterou 
je nutné si nainstalovat do vašeho mobilního telefonu. Aplikaci 
můžete nainstalovat několika způsoby:

• Způsob 1: Ve vašem mobilním telefonu si spusťte aplikaci 
AppStore / Google Play a vyhledejte doorito.

• Způsob 2: Načtěte QR kód, který se nachází na obalu zaří-
zení. Budete přesměrování přímo na stránku, kde je možné 
aplikaci stáhnout.

• Způsob 3: Navštivte stránku www.doorito.com/apps, kde si 
zvolíte operační systém vašeho telefonu (pokud tuto adresu 
zadáte do internetového proghlížeče ve vašem mobilním te-
lefonu, operační systém bude zvolen automaticky). Násled-
ně budete přesměrováni přímo na stránku, kde je aplikaci 
možné stáhnout.
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