
e5.1

 Manual de instruções

Parabéns pela aquisição do e5.1 Mini Alarm!
Este produto tem um sensor de alta sensibilidade, circuito integrado e tecnologia SMT; oferece

uma função prática e automática para sua conveniência. A grande detecção de campo é feita de

cima para baixo, da esquerda para a direita. Detecta movimentos infra vermelhos que o corpo

humano irradia quando detectado no seu campo de acção, emitindo um sinal sonoro (dingdong)

para chamar atenção de que alguém entrou no espaço monitorizado; pode-o proteger durante

todo o dia oferecendo segurança ; o seu uso e instalação é muito fácil.

ESPECIFICAÇÃO:
Alimentação: Pilha 9V/DC                          Angulo detecção:60°

Distancia detecção: 8m (max)                       Consumo Estático :< 40uA

Consumo trabalho:<100mA                         Nivel do alarme:ı70DB

Estados ligação: alarm / off / Chime

INSTALAÇÃO:
¾ Desligue a alimentação.

¾ Separe a unidade da base, veja a figura 1.

¾ Fixe a base na posição desejada, veja a figura 2

¾ Instale a unidade na base. De

seguida pode ligar a unidade e

testá-la..                              Figura1         Figura2

Funções disponiveis:
ALARM: ligue de “OFF” para “ALARM” terá um retardamento de 30s, não ligando

assim a função de imediato nos proximos 30s, depois dos 30s se alguém for

detectado “dispara” automáticamente o alarme por 15s. (terá assim tempo

suficiente para deixar a zona de monitorização)

OFF: O sensor não trabalha.

CHIME: ligue de “OFF” para “CHIME” e se alguém for detectado emitirá um som ‘dingdong” por

três vezes.

Notas:
Não instale o sensor directamente ao sol, chuva ou num local húmido;

Não instale o sensor perto de um aquecedor ou AC;

Retire a pilha da unidade se não usar o sensor por algum tempo;

A unidade e5.1 não é uma central de alarme e tem limitações a nivel de som, pode sim chamar

atenção do espaço que monitoriza mas não pode garantir a sua segurança. Não assumimos

nenhuma responsabilidade se ocorrer algum evento inesperado. www.electra.pt

http://www.electra.pt/


e5.1

 Instruction

Welcome to use e5.1 Mini Sensor Alarm!
This product adopts high sensitivity detector, integrated circuit and SMT technology; it gathers

automatic, convenience, safety and practical function. The wide detection range is made of up

and down, left and right service field. It utilizes human motion infrared rays as control signals,

when human enter detection fields, it will start the sound system (dingdong) to call attention that

person enters detection field; It could protect you all day and it will give safety to you and your

family ; Its using range is wide and its installation is easy.

SPECIFICATION:
Power  Sourcing:  9V/DC                            Detection  range:60°

Detection distance: 8m (max)                      Static Consumption :< 40uA

Working Consumption:<100mA                     Alarm Sound:ı70DB

Switch state: alarm/off/Chime

INSTALLTION:
¾ Switch off the power.

¾ Separate the bottom and the sensor directly as figure 1.

¾ Fix the bottom on the selected position with the inflated

screw.(refer to figure 2)

¾ Install back the sensor onto the bottom. Then you could

switch  on  the  power  and  test  it.                              Figure1         Figure2

Switch function:
ALARM: turn “OFF” to “ALARM” it will have 30s time delay, which means that it will

not alarm within 30s, after 30s if you still move in the detection field it will alarm for

15s immediately.( So you have enough time to leave the detection area)

OFF: The sensor doesn’t work.

CHIME: turn “OFF” to “CHIME” and if you move in the detection field, it will give

‘dingdong” sound for three times.

Notes:
Please don’t hit the sensor and detection windows with hard or rough object

Please don’t install the sensor in the sunlight, raining and high humidity zone;

Please don’t install the sensor near heat or air current changed zone;

Please take out the battery in order to avoid damaging the sensor if you don’t use it for long time;

e5.1 is not formal alarm and it has limited alarm loudness, so it can call attention to you only, but

can’t guarantee absolute safety. We don’t undertake any responsibility if happen any unexpected

event. www.electra.pt

http://www.electra.pt/

