
Designet i Danmark

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

Brugervejledning
Vibrationssensor til S6evo™



Beskrivelse af S6evo™ Vibrationssensor
Trådløs vibrationssensor som registrerer vibrationer i objektet, som den 
er monteret på. Sensoren er især brugbar på vinduer som er lette at afli-
ste, store vinduer eller på faststående værdigenstande så som IT-udstyr, 
videoprojektorer mv.
 
Hvad gør den? 
Den trådløse vibrationssensor hjælper med at undgå flytning af større 
værdigenstande og vil igangsætte alarm hvis et vindue, hvor den er mon-
teret på, smadres eller aflistes.
 
Sådan virker den
Når vibrationer registreres, sender sensoren et trådløst signal til din S6e-
vo™ SmartBox om at igangsætte alarm.
 
Anbefaling
Vi anbefaler, at du monterer en vibrationssensor på vinduer som er lette 
at afliste, samt på større værdigenstande som ikke må flyttes på, f.eks. 
loftmonterede TV-projektorer, IT-udstyr mv.

Kom godt i gang 
Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™ 
alarmpakke. 
Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.

Start med at åbne S6evo™ appen 

I den åbne app trykkes på  (øverst i højre hjørne) 

1. Tryk på + Tilføj tilbehør nederst på siden 
2. Vælg Scan QR-kode
3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen 

foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet. 
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx ”Vibrationssensor, stue” og bekræft ved at 

trykke på i øverste højre hjørne. 
 
S6evo™ Vibrationssensor er nu installeret. 



Tekniske specifikationer

Batteri CR 2032

Batterilevetid (op til) 18 måneder

Notifikation ved lavt batteri Ja

Trådløs rækkevidde (op til) 150 m. udendørs / 40 m. indendørs

Frekvens 433.92 MHz

Temperatur -10°C to +40°C

Fugtighed (op til) 90% relativ (ikke kondenserende)

Dimensioner (hoveddel) H: 80 mm 
B: 38 mm 
D: 13 mm

 

Appearances PBC Layout

LED Indicator



Vejledning til at skifte batteri

1. Indsæt fx en flad skruetrækker i hullet, tvist nu skruetrækkeren og 
fjern coveret. 

2. Skift nu batteriet (1 x AAA batteri) og sæt coveret retur på. 


