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SF30 
ZigBee füstérzékelő 

 
Használati útmutató  

 
A doboz tartalma: 
 
 1 db SF30 füstérzékelő 
 1 db CR123A elem (az érzékelőben) 
 csavarok, tiplik a rögzítéshez 
 
Műszaki jellemzők:  
 

 Érzékelő fajtája: optikai szenzor 
 Energiaellátás: 1 db CR123A elem (3V) 
 Kommunikáció: Zigbee protokoll (2.4Ghz) 
 Hangjelzés erőssége riasztáskor: 85dB 

 Környezeti körülmények: beltéri használatra  
 

Az Orvibo SF30 füstérzékelő (későbbiekben 'szenzor') segítségével 
helyiségekben, közlekedőkben keletkező füstöt, gőzt, párát érzékelhet, ekkor az 
eszköz riasztást küld okostelefonra. AC-520 HUB, és kompatibilis eszközök 
segítségével pedig be is avatkozhat. (Pl. ablakmozgató motorral kiszellőztethet) 
FONTOS! A szenzor használatának feltétele az Orvibo VS20ZW Zigbee HUB 
megléte. A beüzemelést a HUB telepítésével kezdje. 
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A beállítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a VS20ZW Mini HUB 
megfelelően működik. Személyes adatainál, a 'My HUB'- ra kattintva 
ellenőrizheti az eszköz működését: 
 

 
 
 
Az ellenőrzés után térjen vissza a főképernyőre. A jobb felső sarokban lévő '+' 
jellel kezdheti a szenzor hozzáadását. Válassza a 'Sensor'- t, majd a 'Smoke 
Sensor SF30'- at. 
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Óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el a szenzor hátlapját, hogy 
hozzáférjen a beépített elemhez. Távolítsa el a 'PULL' feliratú papírt az elem 
érintkezőjéről. Zárja vissza szorosan a fedelet. A szenzor elején lévő LED- es 
nyomógomb ekkor folyamatos piros fénnyel világít. Nyomja hosszan a gombot, 
amíg a piros fény zöld villogásra nem vált. Ekkor engedje el a gombot, majd 
nyomjon az applikációban a 'Next'- re. Az app megtalálja a szenzort. Itt 
átnevezheti, illetve megadhatja, hogy melyik helyiségben található. A beállítást 
a Done gombbal fejezheti be. 
 

 
 
Ezután szerelje fel a kívánt helyre. Figyelem! A szenzor nem csak füstöt, hanem 
párát, gőzt is érzékel. Ezért konyhában a tűzhely közelében, vagy párás 
helyiségben (pl. fürdőszoba) körültekintően helyezze el, hogy elkerülje a téves 
riasztást. A füstérzékelő, és a többi szenzor működését is ellenőrizheti, ha az 
applikáció főképernyőjén a 'pajzs' ikonra kattint: 
 
 

 
 

A szenzorban lévő elem becsült élettartama kb. 1 év. 


