
Användarhandbok

Trådlös Rörelsesensor
Djurimmun < 25 kg



Beskrivning
Den här trådlösa, infraröda rörelsesensorn är ett tillbehör till S6evo Smartalarm. Sensorn 
övervakar och registrerar rörelser inom dess synfält. Rörelsesensorn ignorerar husdjur upp 
till ca. 25 kg., men sätter igång larmet om en person registreras.
Den trådlösa rörelsesensorn sätter igång larmet om rörelser registrerar inom dess synfält.

Rörelsesensorn avger ett nät av osynliga, passiva infraröda strålar framför sig. Det här nätet 
visas i 110 graders vinkel och ca. 9 meter från sensorn, vilket innebär att ett ganska stort 
område täcks. När en person rör sig inom i detta område, upptäcks det av sensorn och 
den sätter igång larmet.

Tekniska specifikationer
• Strömförsörjning 2 × AA batterier (1.5V)

• Batterilivslängd 18 månader (vid 5s detektorinställning)
24-32 månader (vid 5m detektorinställning)

• Meddelande vid lågt batteri Ja
• Spänning vid larm ≤15mA
• Spänning under standby 25μA
• Synfält 9 meters avstånd / 110° vinkel
• Djurimmun Vikt ≤25KG
• Sändningsavstånd (till SmartBox) Inomhus: 40m / Utomhus 150m
• Radiofrekvens 433.92MHz
• Driftstemperatur -10℃~50℃
• Relativ luftfuktighet ≤95%rh (ej kondenserande)
• Vikt 66g (ekskl. batterier) 112g (inkl. batterier) 62.3g (monteringsbeslag)
• Mått 99,6mm*54,0mm*40,2mm
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Bruksanvisningar
1. Sensorn använder digital-dual core fuzzy lo-
gic-behandlingsteknik samt intelligenta analysalgo-
ritmer. Den upptäcker människokroppsrörelse med 
en infraröd sensor och skickar signal till SmartBox.
2. Läs in till SmartBox via S6evo appen (”Lägg till 
tillbehör”)
① Skanna QR-koden som står på sensorn.
② Inläsningen bekräftas sedan i appen.
3. Produkttest - När strömmen är påslagen ska;
① LED-indikatorn blinkar en gång i 1 sekund.
② Sensorn ska ta ca. 30 sekunder till att läsa av 
dess omgivning och sedan är den klar för använd-
ning.

•Ta ut sensorn ur förpackningen och ta av batteriluckan.
•Läs in sensorn till SmartBoxen via S6evo-appen innan monte-
ring.
•Fäst monteringsbeslaget med skruvar på väggen och sätt 
sensorn på beslaget. Justera till rätt vinkel.
•Den rekommenderade installationshöjden är 1,8-2,4 meter från 
golvet.
•Se till att husdjur inte kan komma i oavsiktlig närhet med sensorn, 
t.ex. om sensorn är i en trappa, på ryggstödet av en stol, osv.
•Placera inte sensorn nära nödvägsdörrar, luftkonditionering 
, i direkt solsken, nära värmekällor och under roterande före-
mål. 
•Installera och använd endast sensorn i enlighet med den här 
beskrivningen. Undvik att röra ytan på sensorfönstret så att du inte 
försämrar sensorns känslighet. Om det behövs kan ytan rengöras 
med en luddfri trasa med lite alkohol. Stäng av sensorn under 
rengöring.
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 ▲Täckningsområde (uppifrån)
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Batteribyte
Byt batterier om LED-lampan lyser konstant och/eller sensorn har skickat 
ett meddelande om lågt batteri. 

① Tryck ned låset med ett finger       
och skjut tillbaka locket. 

② Byt ut med 2 x AA batterier.


