
Návod/Rychlý start
Fengoo WATER GUARD
Chytrý vodoměr

www.fengoo.cz

Naše vize
Fengoo je unikátní produkt, IoT cloud platforma, 
která dokáže svět IoT rychle propojit s vaším 
byznysem. Spojujeme svět vývoje IoT hardware 
a softwarového řešení.

Nabízíme řešení v oblasti chytrých měst, 
lesnictví, zemědělství, měření spotřeby 
energií, bezpečnosti nebo monitoringu zařízení 
a vozidel, a to jak pro velké podniky, města, 
obce, tak i koncové uživatele či domácnosti.

Uživatelská dokumentace
www.fengoo.cz/manual/

Kontakt na výrobce
NetVoice s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00
Praha 8, Karlín

Navštivte nás
+420 228 225 576
fengoo@fengoo.cz
www.fengoo.cz

Fengoo WATER GUARD
Popis ovládacích prvků zařízení
1) Kontrolka indikace pulzu průtoku vody.     
2) Indikace sepnutého ventilu. Pokud LED svítí je ventil otevřený.       
3) Kontrolka (3) indikuje stav přístroje. Při zapínání bude kontrolka 
 blikat, jakmile bude zařízení připraveno a spuštěno zůstane svítit.
4) Tlačítko pro manuální ovládání ventilu. Stiskem tlačítka se změní 
 stav ventilu na opačný. 
5) Tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí přístroje. 
6) Konektor pro připojení LAN Ethernet kabelu (není nutné pro 
 případ využití Wi-Fi připojení).
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Zapněte zařízení Vypínačem na přední straně 
řídící jednotky zařízení.

Na vašem PC, tabletu nebo telefonu vyberte 
dostupnou Wi-Fi síť
Wi-Fi síť: Fengoo_WATERGUARD
Heslo k této Wi-Fi síti: Fengoo99
IP adresa: 192.168.4.1 zařízení

Zadejte do vašeho internetového prohlížeče 
adresu https://192.168.4.1:81 otevře se
aplikace zařízení. Zvolte vaší preferovanou Wi-Fi síť, 
zadejte k této síti heslo a připojte se.

Pro připojení zařízení k lokální LAN nebo Wi-Fi 
síti je nutné znát IP adresu zařízení. Tu naleznete 
při kliknutí na položku Menu, Statistiky.

Detailní uživatelská dokumentace 
včetně návodu je ke stažení zde:

www.fengoo.cz/manual/

Aktivace zařízení
Otevřete webové stránky app.fengoo.cz nebo 
naskenujte QR kód.

Přihlaste se stávajícím účtem nebo si vytvořte 
nový účet. Můžete využít ověření od Google, 
Facebook a Apple.

Po přihlášení do app.fengoo.cz klikněte 
v menu na Zařízení, vyberte položku 
Nové zařízení a zadejte aktivační kód zařízení, 
viz. níže. Klikněte na Přidat zařízení.
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Připojení zařízení k Wi-Fi nebo LAN


