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Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.
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Brugervejledning
Trådløs Bevægelsessensor

Dyreimmum < 25 kg



Trådløs Bevægelsessensor

Trådløs Bevægelsessensor
Denne trådløse, infrarøde bevægelsessensor er tilbehør til S6evo™ Smar-
talarm. Sensoren overvåger og registrerer bevægelse i dens synsfelt. 
Bevægelsessensoren kan ignorere kæledyr op til ca. 25 kg., men vil 
igangsætte alarmen, hvis en person registreres. Den trådløse bevægel-
sessensor igangsætter alarmen, hvis der registreres bevægelse indenfor 
dens synsfelt. Bevægelsessensoren udsender et net af usynlige passive 
infrarøde stråler foran sig. Dette net udskydes i en 110 graders vinkel og 
ca. 9 meter ud fra sensoren hvilket betyder, at den dækker et ganske 
stort område. Når en person bevæger sig ind i dette område, vil sensoren 
registrere dette og igangsætte alarmen.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 2 x AA batterier (1.5V)

Batterilevetid
18 måneder (ved 5g detektor indstilling)
24-32 måneder (ved 5 m detektor indstilling)

Notifikation ved lavt batteri Ja

Spænding ved alarm ≤15mA

Spænding ved standby 25ʮA

Synsfelt 9 meter afstand / 110° vinkel

Dyreimmun Vægt ≤25KG

Sendeafstand
(til SmartBox)

Indendørs: 40m / Udendørs: 150m

Radiofrekvens 433,92 MHz

Arbejdstemperatur -10°C-50°C

Relativ luftfugtighed ≤95%rh (ikke-kondenserende)

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

Mål 99,6 mm • 54,0 mm • 40,2 mm



Brugsinstruktion
1. Sensoren anvender digital dual-core fuzzy-logic behandlingsteknologi 

og intelligente analysealgoritmer og opfanger menneskelig kropbevæ-
gelse med infrarød sensor og sender signal til SmartBoxen.

2. Indlæs til SmartBox via S6evo App (’tilføj tilbehør’)
 1. Scan QR.koden der er trykt på sensoren.
 2. Indlæsning bliver herefter bekræftet i App’en.
3. Produkttest – Når strøm tændes;
 1. LED indikator blinker én gang i et 1 sekund.
 2. Sensoren skal derefter bruge ca. 30 sekunder til at aflæse omgivelser 

og er nu klar til brug.

Sensor vindue

Infrarød Sensor

Indstilling af detektion
(hvert 5 sek.eller 5 min.)

Rustfri
stålkugle

Monteringsbeslag

Tænd/Sluk

Led Indikator

Magnetisk
holder

Design, indvendig



Installation
1. Tag sensoren ud af emballagen og fjern batteri-slip.
2. Indlæs sensoren til SmartBoxen via S6evo App’en før montage.
3. Fastgør beslaget med skruer på væggen, sæt sensoren på beslaget, 

justér til den korrekte vinkel.
4. Anbefalet installationshøjde; 1,8-2,4 meter fra gulv.
5. Sørg for at det ikke er muligt for husdyr at komme i utilsigtet nær- hed 

af sensoren, f.eks. ved en trappe, ryglænet på en stol etc.
6. Undgå at montere sensoren i nærheden af udgangsdøre, aircondition, i 

direkte solskin, nær varmekilder og under roterende objekter.
7. Venligst installér og anvend sensoren iht. denne beskrivelse. Undgår 

at berør fladen på sensor-vinduet for ikke at forringe følsomheden af 
sensoren. Hvis nødvendigt, kan fladen rengøres med fnugfri klud påført 
lidt alkohol. Sluk sensor under rengøring.
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Udskiftning af batteri
Skift batterier hvis LED indikatoren lyser konstant og/eller sensoren har 
sendt notifikation om lavt batteri.

1. Pres låsen ned med en finger 
og 2 skub bagdækslet af.

2. Udskift med 2 x AA batterier.


