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SN11 
ZigBee mozgásérzékelő 

 
Használati útmutató  

 
A doboz tartalma: 
 
 1 db SN11 mozgásérzékelő 
 2 db AA (ceruza) elem  
 1 db fali tartó konzol 
 3 db tipli és csavar (a konzol rögzítéséhez) 
 
 
Műszaki jellemzők:  
 

 Energiaellátás: 2 db AA elem (3V) 
 Kommunikáció: Zigbee protokoll (2.4Ghz) 
 Érzékelő látószöge: 110˚ 
 Környezeti körülmények: elsősorban beltéri használatra, kültérre csak 

fedett helyre szerelhető  
 
 

Az Orvibo SN11 mozgásérzékelő (későbbiekben 'szenzor') segítségével egy 
adott területen vagy helyiségen történő áthaladást vagy mozgást ellenőrizhet.  
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 'Motion 
Sensor'- t, majd az SN11- et. 
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Helyezze be a 2db elemet a szenzorba, ügyeljen a megfelelő polaritásra. 
Az elemtartó fedél lezárása után a szenzor elején lévő zöld LED- et figyelje, a 
LED villogni kezd. Nyomja meg az applikációban az 'Add now' gombot. Az app 
kb. 20-40 másodpercen belül megtalálja az eszközt. Itt átnevezheti a szenzort, 
illetve megadhatja, hogy hol helyezte el.  
 

 
 

A 'Done' gombbal térjen vissza a főképernyőre, majd a lap alján lévő Security 
ikonra koppintva ellenőrizheti a szenzor működését: 

 

 
Ezután a választott helyre szerelje fel, legalább 2m magasságra. Kültéri szerelés 
esetén mindenképp fedett helyre szerelje!  (A beázás nem garanciális 
meghibásodás) 
Egyéb beállítások: Az applikáció főképernyőjén koppintson a 'Security' ikonra, 
majd a következő képernyőn a szenzorra. Ekkor láthatja az előzményeket. A 
képernyő jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva átnevezheti a szenzort. 
Amennyiben áthelyezte, új szobához/ helyiséghez rendelheti. A 'Device 
Information'- ra kattintva pedig látható az elem töltöttségi szintje. Az elem 
becsült élettartama 8-12 hónap. 


