
Intelligens mozgásérzékelő 

PNI SmartHome SM410 

Használati útmutató
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ALAPBEÁLLITÁSOK: 
ESZKÖZ FELTÖLTÉSE
1 .Használjanak egy érmét, hogy a dobozát felnyíthasák
2.Helyezze be az elemet betartván a polaritást. Használjanak 
 AA típisú alkáli elemet. 
Megjegyzés: A készülék nem 
tartalmaz elemeket.

ÉRZÉKELŐ BEHELYEZÉSE   ”PNI Casa 
inteligenta”alkalmazással:
1. Gyakran  ”PNI Casa inteligenta” 
(Android, iOS). 

1. Kattintson  ”More” (Több) és válassza ki “System Settings” (Rendszer
beállítása)
2. Válassza ki a “Setup Wizard” (Konfigurációs asszisztens)
3. Kattintson“Add Device” (Készülék hozzáadása)
4. Válassza ki “Sensors” (Érzékelők)
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5. Válassza ki“Motion Sensor” (Mozgásérzékelő)
6.  Nevezzék el az érzékelőt és válasszanak ki egy helységet. Kattintson
 Continue (Folytatás) gombra
7. Kattintson a “Learn Now” (Belépés most ) és kövesse az utasításokat a
a videón, ahhoz, hogy behelyezze az érzékelőt 

ÉRZÉKELŐ TESZTELÉSE

1. Aktiválja az érzékelőt előtte mozogva. A Led pislogni fog amiután
érzékeli a mozgást.

2. Az alkalmazásban, a kék ikon piros lesz, mivel észrevette a 
mozgást:
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3. Ne mozogjanak az érzékelő elött 15 másodpercig:

4. Az ikon újra kék lesz, mivel nem érzékel egyetlen mozgást
sem.
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ÉRZÉKELŐ TELEPITÉSE:

Válasszanak ki egy helységet az érzékelőt telepítéséhez, mint például a 
szoba egyik sarkába , egy egyenes falon vagy a mennyezeten. A 
mogásérzékelőt, csavarral vagy ragasztószalaggal lehet rögziteni..

ÉRZÉKELŐ HIBA:

Ha észreveszi, hogy az érzékelő nem müködik rendesen, és a piros led pislog, 
ellenőrize a következőket:
- ellenőrizze, hogy az érzékelő rendesen van elhelyezve
- ellenőrizze az érzékelő fizikai épségét
- cserélje ki az érzékelő elemét

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:

A központi egység nem 
reagál a  érzékelőre

Az érzékelőt elöszőr be kell épiteni 
ahhoz, hogy a központi egység 
felismerje.

Kitörölhetek egy érzékelőt a 
központi egység memóriájából?

Ki kell törölje az összes érzékelőt és 
utána újra kell programozni azokat 
az érzékelőket ami meg akar 

tartani.
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Több érzékelőm van egy területen 
és a led a megfelelő központi 
egységből pislog hibát észlelve. 
Hogyan tudom meg, hogy melyik 
érzékelő hibás ?

Az összes érzékelőt 
ellenőrizni kell egysével.

CSOMAG TARTALMA:

A

B

A- érzékelő
B- szerelési 
tartózékok

MŰSZAKI ADATOK:

Töltés: 1 x  AA típusú alakáli elem 
Frekvencia: 433.92 MHz Maximális 
távolság a jel befogására:  100 m-ig
 Méretek: 60x50x23 mm 
Doboz anyaga:  ABS műanyag Szín: 
fehér




