
Nejucelenější chytrý dálkový ovladač pro jeden 
přístup přes bránu, nebo vrata.



G AT E  

Zahrnuje 
• 1x Wi-Fi ovladač pro jednu bránu 
• 1x bezdrátový senzor pro 

vjezdovou bránu 
• 1x exteriérová IP kamera

G A R A G E  

Zahrnuje 
• 1x Wi-Fi ovladač pro 

jedny vrata 
• 1x bezdrátový senzor 

pro garážová vrata

G AT E  

Zahrnuje 
• 1x Wi-Fi ovladač pro 

jednu bránu 
• 1x bezdrátový senzor 

pro vjezdovou bránu

G A R A G E  

Zahrnuje 
• 1x Wi-Fi ovladač pro jedny vrata 
• 1x bezdrátový senzor pro 

garážová vrata 
• 1x interiérová IP kamera



Hlasové povely 
Zadejte Siri, Alexe nebo 
Google Asistentu otevření, 
nebo zavření vaší garáže. 

Správa uživatelů 
Nastavte možnosti přístupu 
různým uživatelům. Omezení 
nastavíte podle času, vrat  
a lokalizace.

Automatizace (IFTTT) 
Nastavte si automatické 
otevření nebo zavření vrat 
podle GPS nebo času. 

Výstrahy týkající se stavu 
Výstrahy obdržíte v případě 
otevření, zavření nebo 
nedovření vrat, stejně tak při 
abnormální teplotě.

Vzdálený přístup 
Hlídejte svou garáž 
odkudkoliv s pomocí jediné 
aplikace. 

Videomonitoring 
Sledujte dění v okolí 
garážových vrat odkudkoliv. 
Umožňuje i zpětné zhlédnutí 
klipů zaznamenaných 
událostí.*

Multiplatformní 
Svou garáž můžete kontrolovat  
a sledovat na smartphonu, přes 
domácí reproduktor, tablet, PC 
nebo Apple Watch. 

Snadná instalace 
K instalaci ismartgate budete 
potřebovat jen smartphone, 
šroubovák a 20 minut času.

K použití POUZE PRO 1 GARÁŽOVÁ VRATA 

Máte-li více, než 1 garážová vrata nebo vrata s tlačítkem 
pro otevření / zavření / zastavení, důrazně 
doporučujeme použití verze ovladače ismartgate PRO. 

Technologie Apple HomeKit umožňuje snadný a bezpečný způsob kontroly 
domácího osvětlení, dveří, termostatů a dalších zařízení z vašeho iPhonu, 
iPadu nebo přes Apple Watch. 

* Kamera není součástí setu. Zprovoznění vyžaduje IP kameru.



Hlasové povely 
Zadejte Siri, Alexe nebo 
Google Asistentu otevření, 
nebo zavření vaší brány. 

Správa uživatelů 
Nastavte možnosti přístupu 
různým uživatelům. Omezení 
nastavíte podle času, vrat  
a lokalizace.

Automatizace (IFTTT) 
Nastavte si automatické 
otevření nebo zavření brány 
podle GPS nebo času. 

Výstrahy týkající se stavu 
Výstrahy obdržíte v případě 
otevření, zavření nebo 
nedovření vrat, stejně tak při 
abnormální teplotě.

Vzdálený přístup 
Hlídejte svou bránu 
odkudkoliv s pomocí jediné 
aplikace. 

Videomonitoring 
Sledujte dění v okolí brány 
odkudkoliv. Umožňuje i 
zpětné zhlédnutí klipů 
zaznamenaných událostí.*

Multiplatformní 
Svou bránu můžete kontrolovat  
a sledovat na smartphonu, přes 
domácí reproduktor, tablet, PC 
nebo Apple Watch. 

Snadná instalace 
K instalaci ismartgate budete 
potřebovat jen smartphone, 
šroubovák a 20 minut času.

K použití POUZE PRO 1 BRÁNU 

Máte-li více, než 1 bránu nebo bránu s tlačítkem pro 
otevření / zavření / zastavení, důrazně doporučujeme 
použití verze ovladače ismartgate PRO. 

Technologie Apple HomeKit umožňuje snadný a bezpečný způsob kontroly 
domácího osvětlení, dveří, termostatů a dalších zařízení z vašeho iPhonu, 
iPadu nebo přes Apple Watch. 

* Kamera není součástí setu. Zprovoznění vyžaduje externí IP kameru.



Hlasové povely 
Zadejte Siri, Alexe nebo 
Google Asistentu otevření, 
nebo zavření vaší garáže. 

Správa uživatelů 
Nastavte možnosti přístupu 
různým uživatelům. Omezení 
nastavíte podle času, vrat  
a lokalizace.

Automatizace (IFTTT) 
Nastavte si automatické 
otevření nebo zavření vrat 
podle GPS nebo času. 

Výstrahy týkající se stavu 
Výstrahy obdržíte v případě 
otevření, zavření nebo 
nedovření vrat, stejně tak při 
abnormální teplotě.

Vzdálený přístup 
Hlídejte svou garáž 
odkudkoliv s pomocí jediné 
aplikace. 

Videomonitoring 
Sledujte dění v okolí 
garážových vrat odkudkoliv. 
Umožňuje i zpětné zhlédnutí 
klipů zaznamenaných 
událostí.

Multiplatformní 
Svou garáž můžete kontrolovat  
a sledovat na smartphonu, přes 
domácí reproduktor, tablet, PC 
nebo Apple Watch. 

Snadná instalace 
K instalaci ismartgate budete 
potřebovat jen smartphone, 
šroubovák a 20 minut času.

K použití POUZE PRO 1 GARÁŽOVÁ VRATA 

Máte-li více, než 1 garážová vrata nebo vrata s tlačítkem 
pro otevření / zavření / zastavení, důrazně 
doporučujeme použití verze ovladače ismartgate PRO. 

Technologie Apple HomeKit umožňuje snadný a bezpečný způsob kontroly 
domácího osvětlení, dveří, termostatů a dalších zařízení z vašeho iPhonu, 
iPadu nebo přes Apple Watch. 

Balení se může lišit.

Noční vidění 
Sledujte svou garáž na 
smartphonu i ve tmě. Noční 
vidění na až 8 m.

HD rozlišení (720p) 
Sledujte video v rozlišení 
High Definition (1 MP) z 
ismartgate kamery.

Dvoucestné audio 
Mluvte se svou návštěvou a 
poslouchejte, co vám říká, 
díky ismatrgate kameře.



Noční vidění 
Sledujte svou bránu na 
smartphonu i ve tmě. Noční 
vidění na až 20 m.

HD rozlišení (720p) 
Sledujte video v rozlišení 
High Definition (1 MP) z 
ismartgate kamery.

Voděodolné (IP66) 
Ismartgate externí kamera splňuje 
požadavky pro krytí IP66, které je 
ideální pro venkovní použití.

Hlasové povely 
Zadejte Siri, Alexe nebo 
Google Asistentu otevření, 
nebo zavření vaší brány. 

Správa uživatelů 
Nastavte možnosti přístupu 
různým uživatelům. Omezení 
nastavíte podle času, vrat  
a lokalizace.

Automatizace (IFTTT) 
Nastavte si automatické 
otevření nebo zavření brány 
podle GPS nebo času. 

Výstrahy týkající se stavu 
Výstrahy obdržíte v případě 
otevření, zavření nebo 
nedovření vrat, stejně tak při 
abnormální teplotě.

Vzdálený přístup 
Hlídejte svou bránu 
odkudkoliv s pomocí jediné 
aplikace. 

Videomonitoring 
Sledujte dění v okolí brány 
odkudkoliv. Umožňuje i 
zpětné zhlédnutí klipů 
zaznamenaných událostí.

Balení se může lišit.

Multiplatformní 
Svou garáž můžete kontrolovat  
a sledovat na smartphonu, přes 
domácí reproduktor, tablet, PC 
nebo Apple Watch. 

Snadná instalace 
K instalaci ismartgate budete 
potřebovat jen smartphone, 
šroubovák a 20 minut času.

K použití POUZE PRO 1 BRÁNU 

Máte-li více, než 1 bránu nebo bránu s tlačítkem pro 
otevření / zavření / zastavení, důrazně doporučujeme 
použití verze ovladače ismartgate PRO. 

Technologie Apple HomeKit umožňuje snadný a bezpečný způsob kontroly 
domácího osvětlení, dveří, termostatů a dalších zařízení z vašeho iPhonu, 
iPadu nebo přes Apple Watch.


