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Děkujeme vám za  
zakoupení našeho produktu.  

 

Produkt jsme se snažili udělat 
maximálně intuitivní, i přesto 
doporučujeme si tento návod 
řádně pročíst. 

 

Před použitím produktu se 
přesvědčte, že není nijak 
poškozený.  

 

Více informací naleznete na 
našem webu: www.fengoo.cz 
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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

Fengoo WATER GUARD je chytrý vodoměr, který umí 
měřit spotřebu vody a ovládat elektomagnetický ventil. 
A to vše i na dálku z počítače nebo mobilu. Díky tomu 
budete mít podrobný přehled o vaší spotřebě vody a 
budete moci jedním kliknutím zapnout nebo vypnout 
přívod vody.  

Zařízení vám bude také chytře hlídat průtok vody a 
v případě jeho náhlého zvýšení, lze uzavřít 
elektromagnetický ventil a ochránit vás tak před větší 
škodou.  

Kalendář vám umožní si naplánovat časy a akce 
ventilu, čímž získáte prakticky neomezené variace 
použití. 
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OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ 

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento 
návod k použití a řiďte se pokyny a doporučeními v 
něm uvedenými. 

V případě používání výrobku jiným způsobem, než je 
uvedeno v tomto návodu, může dojít k nesprávnému 
fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné 
škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, 
než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho 
nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a 
upozornění. 

Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě 
postupů a zapojení uvedených v návodu, je 
považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou 
zodpovědnost za následky způsobené tímto 
počínáním. 

Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení 
výrobku způsobené nevhodným umístěním, instalaci, 
nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu 
s tímto návodem k použití. 

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, 
poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné 
výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních 
náhradních dílů. 

Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku 
živelnou pohromou či jinými vlivy přírodních podmínek. 
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Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při 
jeho přepravě. 

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo 
poškození dat. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo 
nepřímé škody způsobené použitím výrobku v rozporu 
s tímto návodem nebo jeho selháním v důsledku 
použití výrobku v rozporu s tímto návodem. 

Při instalaci a užívání výrobku musí být dodrženy 
zákonné požadavky nebo ustanovení technických 
norem. Výrobce nenese odpovědnost za poškození či 
zničení výrobku ani za případné škody vzniklé 
zákazníkovi, pokud bude s výrobkem nakládáno v 
rozporu s normami. 

Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci 
změnit přístupové heslo k výrobku. Výrobce 
neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s 
užíváním původního přístupového hesla. 

Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými 
akumulátory 

 

Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do 
komunálního odpadu. Jejich nesprávnou likvidací by 
mohlo dojít k poškození životního prostředí! 

Po době jejich použitelnosti elektrozařízení pocházející 
z domácností a upotřebené akumulátory vyjmuté ze 
zařízení odevzdejte na speciálních sběrných místech 
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nebo předejte zpět prodejci nebo výrobci, který zajistí 
jejich ekologické zpracování. Zpětný odběr je prováděn 
bezplatně a není vázán na nákup dalšího zboží. 
Odevzdávaná zařízení musejí být úplná. 

Akumulátory nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani 
nezkratujte. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Zařízení 

• Obchodní značka: Fengoo 
• Název zařízení: WATER GUARD 
• Model: Fe-WTG-1-W 

Konektivita 

• Wi-Fi 802.11 b/g/n 
• Ethernet - 10 Base T, RJ–45 

Napájení 

• Síťové napětí: 100 až 240 V AC 

Spotřeba zařízení 

• Zavřený ventil: 3 W 
• Otevřený ventil: 10 W 

Provozní podmínky 

• Teplota: 5 až 40 °C 
• Vlhkost: 10 až 90 % nekondenzující 

Ostatní 

• Rozměry (bez připojených konektorů): 
105×115×46 mm 

• Krytí IP: 20 
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BALENÍ PŘÍSTROJE 

1. Elektronická jednotka 
2. Sonda pro vodoměr 
3. Kabel pro ovládání cívky (2 metry) 
4. Připojení napájecího zdroje 
5. Elektromagnetický ventil 
6. Vodoměr 
7. Napájecí zdroj 
8. Cívka pro elektromagnetický ventil 
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INSTALACE ZAŘÍZENÍ 

Zařízení je instalováno výhradně dodavatelem 
produktu nebo certifikovaným partnerem. Schéma 
zapojení na potrubí viz následující obrázek. 

Legenda: 

1) Směr toku vody 

2) Impulsní vodoměr 

3) Elektromagnetický ventil 

4) Elektronická jednotka Fengoo WATER GUARD 



 

12 

 

SEZNÁMENÍ S PRODUKTEM 

Na obrázku níže je jednotka vodoměru, která obsahuje 
optické a mechanické prvky. 

Kontrolka (1) indikuje pulz. Jeden pulz odpovídá 

určitému protečenému množství, které je vyjádřeno 
přímo na měřidle. Pulz trvá vždy určitou dobu a je 
oknem snadno viditelný. Pokud dojde k zastavení vody 
ve stavu indikace pulzu (kontrolka svítí), zůstane svítit i 
nadále, dokud se voda opět nepustí. 

Kontrolka (2) indikuje sepnutý ventil. K přístroji je 
dodávaný ventil typu NC (normálně zavřeno). Svítící 

1 

2 

3 

4 

5 
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kontrolka tedy indikuje, že je ventil otevřený a voda 
může protékat. 

Kontrolka (3) indikuje stav přístroje. Při zapínání bude 
kontrolka blikat, jakmile bude zařízení připraveno a 
spuštěno zůstane svítit. Při vypínání a restartu opět 
bliká. Pokud zhasne, zařízení je vypnuto a je možné jej 
odpojit od sítě. 

Tlačítko (4) umožňuje manuálně ovládat stav ventilu. 
Stiskem tlačítka se změní stav na opačný. Stav ventilu 
indikuje kontrolka (2). 

Tlačítko (5) umožnuje zapnout a vypnout přístroj. Po 
připojení jednotky do zásuvky se jednotka začne do 10s 
sama automaticky spouštět. Tím je ošetřeno 
automatické zapnutí při výpadku napájení. Pokud je 
přístroj vypnut tlačítkem a nebyl odpojen od sítě, je 
možné jej opět zapnout stisknutím tlačítka. Pokud je 
zařízení spuštěno a kontrolka (3) svítí, je možné stiskem 
tlačítka spustit bezpečné vypínání vodoměru. Po 
zhasnutí kontrolky je možné jej odpojit ze zásuvky. 
Pokud bude tlačítko drženo více jak 5 sekund dojde 
k okamžitému vypnutí přístroje. 

Připojený ethernetový kabel (6) demonstruje místo a 
typ připojení. Pokud se rozhodnete využívat Wi-Fi, není 
nutné ethernetový kabel připojovat.  
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PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 

1. Ujistěte se, že kabely z jednotky vedou k sondě 
na měřidlo vody, k elektromagnetickému ventilu 
a adaptér je zapojený do zásuvky. 

2. Pokud indikátor napájení nesvítí, ani nebliká, 
zapněte přístroj.  

3. Pokud chcete využívat pro připojení Wi-Fi, 
připojte se na Wi-Fi s názvem 
„Fengoo_WATERGUARD” a do prohlížeče 
zadejte adresu http://192.168.4.1. Výchozí jméno 
je „Admin“ a heslo „1234“. Tímto jste se dostali na 
hlavní stranu vodoměru. 

4. Abyste se nemuseli stále připojovat na zmíněný 
AP hotspot a zároveň bylo možné zařízení 
sledovat a ovládat na dálku, doporučujeme 
zařízení připojit k vaší Wi-Fi síti. To se provede 
tak, že přejdete na adresu http://192.168.4.1:81 a 
zde zvolíte preferovanou síť, zadáte heslo a 
připojíte se. Poté bude zařízení připojeno k vaší 
Wi-Fi síti. 

5. Pro připojení k vodoměru na lokání síti je nutné 
znát jeho IP adresu. Tu naleznete při kliknutí na 
položku v menu „Statistiky“ a na této stránce 
jsou zobrazeny IP k WiFi nebo kabelovému 
připojení (Ethernet). Jakmile zadáte adresu do 
prohlížeče, dostanete se opět na výchozí 
obrazovku vodoměru. 

6. Pro vzdálené sledování a ovládání využijte www 
adresu https://app.fengoo.cz 
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OVLÁDÁNÍ VODOMĚRU 

MANUÁLNÍ 

Fengoo WATER GUARD disponuje dvěma tlačítky. Bíle 
tlačítko zapíná a vypíná přístroj, modré otevírá a zavírá 
ventil. 

ONLINE – LOKÁLNÍ 

Zařízení má integrovaný webový server, na kterém běží 
webové rozhraní pro ovládání. K tomuto serveru se dá 
připojit zadáním IP adresy zařízení do prohlížeče. 
Fengoo WATER GUARD vytváří vlastní WiFi síť, na 
kterou se může uživatel připojit a následně ovládat 
celou aplikaci nebo nastavit, ke které WiFi síti se má 
zařízení připojit.  

ONLINE – VZDÁLENÉ 

Přihlášením se na adresu https://app.fengoo.cz/ 
získáte kompletní správu zařízení online odkudkoli na 
světě. Pro využití této funkce musí být zařízení 
připojeno k internetu. 
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OVLÁDÁNÍ VODOMĚRU – LOKÁLNĚ 

Vodoměr je možné velmi snadno ovládat přes webový 
prohlížeč z mobilu, tabletu i počítače. Pro lokální 
ovládání vodoměru je nutné být připojený na stejné síti 
jako je vodoměr. Následně zadat jeho IP adresu do 
prohlížeče. Pokud budete vyzváni k zadání jména a 
hesla, a ještě jste si jej nezměnili, zadejte zde jméno a 
heslo viz. kapitola První spuštění přístroje. 

 

 

PŘEHLED 

Je to stránka se souhrnem všech důležitých informací. 
Je zde vidět aktuální průtok, stav ventilu, nastavený 
limit pro průtok, celkový stav měřidla. Dále je zde 
možné manuálně zapnout a vypnout ventil a sledovat 
historii zavření a otevření ventilu. 
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KALENDÁŘ 

Funkce kalendář umožňuje nastavit jednorázové i 
opakující se akce pro ventil.  

Kliknutím na příslušný den se otevře okno s nastavením 
události. Událost si můžete pojmenovat, nastavit její 
start a konec a vybrat akci, která se má provést. Na 
výběr máte několik kombinací. Může jít o otevření a 
zavření ventilu v čase nebo i s nastavením limitu 
průtoku. Limit průtoku může mít absolutní hodnotu 
(např. po protečení 100 litrů zavři ventil) nebo časovou 
s vyhodnocením průtoku v čase (např. průtok větší než 
20 l/min).  

Dále je možné události editovat a mazat. 
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HISTORIE 

Obsahuje historická data z měření vodoměru a ovládání 
ventilu. 

 

STATISTIKY 

Umožňují detailní zobrazení spotřeby vody pomocí 
grafu a také zde jsou informace o stavu zařízení. 
Spotřebu vody lze zobrazit zadáním počátečního a 
konečného data a času (kolonky Od,Do) a to v několika 
typech rozlišení: minuty, hodiny, den, měsíc. 
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NASTAVENÍ 

Obsahuje pokročilé funkce přístroje a pokud vám 
technik při instalaci vše nastavil, není nutné zde cokoli 
měnit. 

Popis položek 

Počet impulsů / 1 litr – je konstanta uvedená na měřidle 
vodoměru a značí kolik litrů proteče mezi pulzy. Daná 
hodnota značí i maximální rozlišení měření. 

Předchozí stav vodoměru – zde se vkládá stav počítadla 
vodoměru při instalaci, aby seděl celkový počet litrů 
v aplikaci i na měřidle 

Limit – vyjadřuje maximální hodnotu, než se ventil 
zavře.  

Jednotka limitu – zde je možné limit vypnout nebo 
nastavit jednotku. 

Seznam možností nastavení: 
litry – při dosažení nastaveného limitu např. na 10, tak 
po protečení 10 litrů od otevření se ventil automaticky 

uzavře 



 

20 

 

minuty/hodiny – při dosažení nastaveného limitu např.: 
na 10, tak ventil po zadané době od otevření se 
automaticky uzavře. 

litrů/min , litrů/hod -  při dosažení nastaveného limitu 
např.: na 10, tak při dosažení nastaveného průtoku se 
ventil automaticky uzavře. 

Automatické zavírání ventilu – povolí nebo zakáže 
využívání této funkce. 

E-mail příjemce pro notifikace – pokud chcete mít 
přehled o uzavření nebo otevření ventilu je možné si 
nastavit email, kam budou notifikace chodit. Pro 
správné fungování je nutné nastavit i údaje o odchozím 
serveru, ze kterého se budou emaily odesílat. 

Povolit e-mailové notifikace - rychlé povolení nebo 
zakázání emailových notifikací 

WS server – Fengoo server pro online komunikaci se 
zařízením 

WS klíč – klíč, používající se ke komunikaci s Fengoo 
cloudem 

Uložit nastavení – všechny změny je nutné uložit tímto 
tlačítkem 

Restart zařízení – automatický restart přístroje 

Tovární nastavení – obnoví zařízení do výchozího stavu 
a bude nutné vše znovu nastavit 

Aktualizace – stáhne a nainstaluje nejnovější 
aktualizace pro zařízení. Kdyby se aktualizace nezdařila 
a zařízení přestalo fungovat, tak je zde možnost obnovit 
vše do původního stavu pomocí „Obnovení ze zálohy“ 
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Obnovení ze zálohy – tento postup vrátí zařízení do 
funkčního stavu ze zálohy. Je však potřeba být fyzicky 
u zařízení. Pro obnovení ze zálohy na zařízení podržte 
cca 10s tlačítko na ovládání ventilu. Ten by měl po této 
době zareagovat, tím že 4x za sebou změní stav a poté 
se začne provádět obnova a po automatickém restartu 
by již mělo zařízení zase fungovat. 
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KONTAKT NA VÝROBCE A PROHLÁŠENÍ 
O SHODĚ 

Web: www.fengoo.cz 
E-mail: fengoo@fengoo.cz 
Tel: +420 724 557 139 

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

IČ: 27592570 
DIČ: CZ27592570 

NetVoice s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, 
vložce číslo 117545 
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