
Anténa 

 

Pal Brána SG-BT1-O 

Na základě připojení Bluetooth chytré technologie, chytrý PAL BT je perfektním produktem pro obsluhu vaší 

brány, garážových dveří, elektrických zámků, díky výkonné Aplikaci. 

 

Funkce a Výhody: 

• Řízení prostřednictvím webového rozhraní a aplikace. 

• Velmi malá fyzická velikost 70X50 mm. 

•  2 světelné indikátory. 

• Možnost nastavit více správců a autorizačních uživatelů pro optimální řízení. 

• Není žádný limit pro počet systémů které jsou řízeny. 

 

Systém je zapnut Power - napájení 

Bliká při příkazu otvírání Relay - relé 

Světlo napájení 

 

Světlo Relé 

Relé N.O   / N.C 

  

 

Vstupní napájení 
12-24VDC/VAC 

 

12-24V AC/DC Provozní napětí 

2.4GHz Provozní Frekvence 

IOS- Začínající od IOS8 verzí a 

podporovaná od 4S zařízení 

Android –  Začínající od 4.4 

verzí a podporovaná zařízeními 

od roku 2013 

Podporovaná zařízení 

-40°C - +85°C Pracovní podmínky 

7 dBm Přenos Energie 

Technická specifikace 

Nastavení zařízení pomocí aplikace: 
 

Hlavní přihlášení: 

Tato aplikace musí být nejprve nainstalována z Obchodu Aplikací – Google pomocí vyhledávaním 

názvu PalGate nebo pomocí skenu tohoto QR kódu pro přímou linku. 

Světelné označení 
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Relé režim může být 

změněn pomocí 

propojky 

N.O   / N.C 

  

 



______________________________________________________________________________________ 

R&D International Trade s.r.o, Na Kridle 9/129, Praha 16000, Czech Republic                     

2        

 

Po nainstalování této aplikace postupujte dále podle této nápovědy : 

Po zadání vašeho 
telefonního čísla 

čekejte na ověřovací 
kód 

Potvrďte své 
telefonní číslo 

Zadejte ověřovací 
kód 

Instalace: 

Nastavení brány: 

Zmáčkněte tlačítko 
¨+¨ pro přidání 

brány 

Oskenujte čárový 
kód nebo to přidejte 

manuálně 

Detaily zařízení – 
Sériové číslo a kód jsou 
vytištěny na zařízení a 

musí být přidány  

Po přidání detailů 
klikněte 

tlačítko¨další¨ 

Brána se zobrazí na 
¨moje brány¨ 

Přidání uživatele/ů: 

Klikněte na 
tlačítko 

¨Nastavení 
brány¨ 

Klikněte na 
¨Nabídka 
Správce¨ 

Klikněte na 
¨Uživatele¨ 

Klikněte na 
¨Přidat¨ ¨+¨ 

Přidejte jméno a 
fotku nebo vyberte 
z listu kontaktů a 

uložte 

Uživatel obdrží zprávu že 
byl přidán a bude 
zobrazen  na listu 

uživatelů 

Důležité sdělení: 

 

 Přístroj vyžaduje stabilní napájecí zdroj, nejlépe DC transformátor. 

 Vyhněte se instalacím v kovových boxech. 

 Chraňte přístroj před vlhkostí a pronikání hmyzu. 

 

 

Zadejte své 
telefonní číslo 


