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Vă rugăm să veriﬁcaţi dacă toare componentele
se aﬂă în condiţii bune, după cum urmează

SOS

Telecomanda Breloc
Wireless x1

Hub x1

Accesorii Instalare Hub

Cablu USB
x1

3M - Bandă
adezivă x1

Senzor de mișcare
x1

Senzori de ușă Accesorii Instalare

Șuruburi x2
Bolţi x 2

3M - Bandă adezivă
x2

Senzor de mișcare Accesorii instalare

Suport de bază x 1

Senzor de ușă
Wireless x1

2 x Șurubruri
2 x Bolţi
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Șuruburi x4
Bolţi x 4
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Indicator Alarmă
Indicator Wi-Fi

Buton Resetare

Reset

Power

Alimentare

Difuzor

* Resetare Dispozitiv - Ţineţi apăsat butonul “Reset” timp de 6 secunde, până când indicatorul Wi-Fi
începe să clipească.

Instalare dispozitiv
Conﬁgurare
Indicatorul Wi-Fi începe să clipească
rapid tmp de 2-3 ori / sec.
* Vă rugăm să alegeţi adaptorul corespunzător
a cărui putere de ieșire este de 5V și ≥1A.
Sursă de alimentare
USB

Speciﬁcaţii
Nume dispozitiv: Hub
Alimentare dispozitiv: DV 5V/1A Micro USB
Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C
Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH
Consum StandBy: <1W
Standard Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n
Sensibilitate RF (radio frecvenţă): -110dB
Frecvenţă Radio RF: 433.92 MHz
Conexiuni maxime: 16 senzori
Dimensiune dispozitiv: 100x100x28 mm
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Senzor de ușă
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Marcaj de aliniere a
instalării

Panou de montare
pe perete

Indicator LED

Emiţător

Magnet

Instalare dispozitiv

Speciﬁcaţii
Nume dispozitiv: Senzor de ușă
Alimentare dispozitiv: Baterii 3V (2x AAA)
Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C
Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH
Consum StandBy: ≤9μA
Consum funcţionare: ≤15mA
Rază Radio Frecvenţă RF: 30m (linie vizualizare)
Radio Frecvenţă RF: 433.92 Mhz
Tipuri de alarme suportate: furt, alarmă, baterii descărcate
Auto-raport: Sincronizare cu hub-ul la ﬁecare 60 de min
Dimensiune dispozitiv: 50x77x19 mm
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Senzor de mișcare

Indicator LED
Lentile frontale
Lentile de bază

Instalare dispozitiv

Speciﬁcaţii
Nume dispozitiv: Senzor de mișcare
Alimentare dispozitiv: Baterii 3V (2x AAA)
Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C
Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH
Consum StandBy: ≤15μA
Consum funcţionare: ≤15mA
Rază Radio Frecvenţă RF: 30m (linie vizualizare)
Radio Frecvenţă RF: 433.92 Mhz
Rază de detectare: ≤ 12m @ 25°C
Unghi de funcţionare: 90°
Înălţime instalare: 2.2 - 2.7 m
Dimensiune dispozitiv: 50x77x19 mm
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Telecomandă Breloc
Indicator LED
Armare
completă
Armare
parţială

Dezarmare
Semnal SOS
SOS

Agăţătoare

Speciﬁcaţii
Nume dispozitiv: Telecomandă breloc
Alimentare dispozitiv: Baterii 3V (1x CR2302)
Temperatură mediu de operare: 0°C ~ 50°C
Umiditate mediu de operare: ≤ 85%RH
Consum StandBy: ≤1μA
Consum funcţionare: ≤15mA
Rază Radio Frecvenţă RF: 30m (linie vizualizare)
Radio Frecvenţă RF: 433.92 Mhz
Dimensiune dispozitiv: 58x31x10 mm

Întrebări frecvente
Cum funcţionează kit-ul de alarmă?
Setul de alarmă vă poate ajuta să monitorizaţi gradul de ocupare al locuinţei dvs. prin senzor de ușă /
fereastră și senzor de mișcare. Orice intrare neautorizată va declanșa hub-ul și vă va trimite notiﬁcare
pe aplicaţie. Poate ﬁ folosit și ca motor de declanșare pentru automatizarea scenelor, de exemplu când
senzorul de mișcare detectează o persoana, luminile să se aprindă etc.
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Ce sunt alarmarea completă și alarmarea parţială?
Alarmarea completă reprezintă modul în care toţi senzorii sunt în modul alertă.
Este recomandat să utilizaţi alarmarea completă, doar în momentul când nu este nimeni acasă.
Alarmarea parţială reprezintă modul în care doriţi să alarmaţi doar anumiţi senzori. Doar senzorii
setaţi pe modul part-arm (alarmare parţială) vor funcţiona și se vor declanșa și trimite notiﬁcări pe
aplicaţie. Ceilalţi senzori nu vor trimite alerte, dar vor funcţiona corespunzător.
Este recomandat să utilizaţi alarmarea parţială, în momentul când sunteţi acasă și este necesară o
protecţie minimă.
Câţi senzori pot ﬁ conectaţi la hub?
Maxim 16 senzori.
Aplicaţia e-Control
Descărcaţi aplicaţia e-Control, conform schiţei de mai jos, pentru a putea controla senzorii și a primi
notiﬁcări în timp real pe telefonul dvs., în momentul în care unul din senzori se va declanșa.

Descărcaţi aplicaţia e-Control

PC/Web

download APP

Forum

e-Control

Scanaţi codul QR pentru a descărca
aplicaţia de mai sus
A: Scanaţi codul QR de pe cutia ambalajului

B: Vizitaţi www.ibroadlink.com utilizând

sau de pe manualul de utilizare, pentru a

browser-ul mobilului dvs., și apăsaţi

descărca si a instala aplicaţia “e-Control”.

Download APP, pentru a descărca aplicaţia
““e-Control”.
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