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Läs denna bruksanvisning före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.
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Brugervejledning
Trådlös rörelsesensor 

Aktiverar inte djur under <25 kg



Trådlös rörelsesensor

Trådlös rörelsesensor
Denna trådlösa infraröda rörelsessensor är ett tillbehör för S6evo™ Smart 
Larm. Sensorn övervakar och upptäcker rörelse i sitt synfält. Rörelses-
sensorn kan ignorera husdjur upp till ca. 25 kg, men utlöser larmet om en 
person registreras. Den trådlösa rörelsesensorn utlöser larmet om rörelse 
upptäcks inom dess synfält. Rörelsessensorn avger ett nät av osynliga 
passiva infraröda strålar framför sig. Detta rutnät förlängs med en 110 gra-
ders vinkel och ungefär 9 meter från sensorn vilket innebär att den täcker 
ett ganska stort område. När en person flyttar in i detta område kommer 
sensorn att upptäcka detta och utlösa larmet.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 2 x AA batterier (1.5V)

Batteriets livslängd
18 månader (vid 5 s detektorinställning)
24-32 månader (vid 5 m detektorinställning)

Meddelande om lågt bat-
teri

Ja

Larmspänning ≤15mA

Standbyspänning 25ʮA

Synfält 9 meter bort / 110° vinkel

Djur Immun Vikt ≤25KG

Sändningsavstånd (för 
SmartBox)

Inomhus: 40m / Utomhus: 150m

Radiofrekvens 433,92 MHz

Drifttemperatur -10°C-50°C

Relativ luftfuktighet ≤95%rh (icke-kondenserande )

Vikt
66 g (ekskl. batterier)
112 g (inkl. batterier) 62,3 g (beslag)

Mått 99,6 mm • 54,0 mm • 40,2 mm



Bruksanvisning
1. Sensorn använder digital dubbelkärnig fuzzy-logikbehandlingsteknik 

och intelligenta analysalgoritmer och fångar människokroppens rörelse 
med infraröd sensor och skickar signal till SmartBox.

2. Ladda till SmartBox via S6evo-appen (’lägg till tillbehör’)
 1. Skanna QR-koden som skrivs ut på sensorn.
 2. Laddning bekräftas sedan i appen.
3. Produkttest - När strömmen är påslagen;
 1. LED-indikatorn blinkar en gång i 1 sekund.
 2. Sensorn ska då använda ca. 30 sekunder för att läsa miljön och är nu 

redo att användas.

Sensorfönster

Infraröd sensor

Detektionsinställning 
(var 5 sek eller 5 min)

Rostfritt
stålkula

Fästen

On / Off

LED-indikator

Magnethållare

Design, interiör



Installera
1. Ta ut sensorn från förpackningen och ta bort batteristrimlan.
2. Installera sensorn i SmartBox via S6evo-appen innan du monterar.
3. Fäst fästet med skruvar på väggen, justera sensorn till fästet, justera till 

rätt vinkel.
4. Rekommenderad installationshöjd; 1,8-2,4 meter från golvet.
5. Se till att det inte är möjligt för husdjur att komma i oavsiktlig närhet till 

sensorn, t.ex. vid en trappa, ryggstöd på en stol etc.
6. Undvik att montera sensorn nära utgångsdörrar, luftkonditionering, i 

direkt solljus, nära värmekällor och under roterande föremål.
7. Installera och använd sensorn enligt denna beskrivning. Undvik att 

vidröra sensorns yta för att inte försämra sensorns känslighet. Om 
nödvändigt kan ytan rengöras med luddfri trasa applicerad med lite 
alkohol. Stäng av sensorn under rengöring.
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Batteribyte
Byt ut batterier om LED-indikatorn lyser konstant och / eller sensorn har 
skickat låg batteribesked.

1. Tryck ner låset med ett finger 
och skjut av bakstycket

2. Byt ut med 2 x AA-batterier.


