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Instruções SOUND

Abrir ambos os lados do suporte de forma a retirar o sensor, com os parafusos correspondentes instalar o suporte no lo-
cal pretendido. Abrir a tampa da bateria no sensor colocar uma pilha de 9V. 
Alarme de baixa tensão: quando a tensão da bateria cai abaixo de 7.2V, o alarme dará um som “di” a cada 30 segundos, 
sugerindo que você troque a pilha imediatamente, senão o sensor irá parar de funcionar passado 48horas.       

III. Instalação e uso

       

Este produto é um detector de alta sensibilidade e de tecnologia SMT. É automático, seguro e prático. A faixa de detecção é 
feita de cima para baixo e o campo de serviço da direita para a  esquerda. Utiliza raios infravermelhos de forma a detectar o 
movimento humano como sinal de controlo, quando o humano entra na área de detecção ele inicia o sistema sonoro, para
chamar a atenção que a pessoa entrou no campo de detecção, o que faz com que se sinta protegido e com segurança, sendo 
de fácil instalação e tendo uma ampla gama de utilização.  
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IV. Funções

       

ALARM: colocar o botão de “OFF” para “ALARM”, após efectuar esta mudança durante 30s o sensor não irá dar alarme, 
após esses 30s �ca activo (em caso que tenha tempo de deixar a área de 
detecção). 
OFF: o sensor não funciona.
CHIME: ao colocar o botão de “OFF”para “CHIME” este �ca activo, dando o sinal de “ding dong” durante 5s. 

Não atingir a janela do sensor e detecção com um objecto duro ou áspero.
 

V. Notas

Não instalar o sensor à luz do sol, chuva ou zona com muita humidade.

Não instalar o sensor perto de calor ou zonas de corrente de ar. 

II. Especi�cações

Detecção ampla e fácil instalação ( pode ser �xo com parafusos ou com cola de dupla face);

I. Características

Tem dupla função, “dingdong” e alarme. 

Pode ser usado no interior ou em viagem, podendo ser instalado tanto na horizontal como na vertical, bem como em ar-
mário estáveis.  

Pode ser ajustado depois de instalado.  

Alimentação
Distância de Detecção

Velocidade de Detecção
Humidade de trabalho

DC 9V
8m (máx.)

0.6~1.5m/s
<93%RH

Temperatura de Trabalho -20ºC~40ºC

Corrente Estática
Ângulo de Detecção

0.8mA
60º

Corrente de Trabalho <100mA (alarme) <50mA (sino)
Volume do Alarme
Baixa tensão do alarme

>60dB
6.8V~7.2V

Tempo de alarme 15s
Tempo sonoro 5s

Em caso de não usar o detector durante muito tempo, retire a bateria de forma a não dani�cá-lo.

O SOUND não é um alarme formal por isso tem um limitador de volume de alarme, para que possa
chamar a atenção apenas ao utilizador, não podendo garantir segurança absoluta. 
Nós não assumimos nenhuma responsabilidade, se acontecer qualquer evento inesperado quando o 
mesmo não é utilizado apenas sinalização.  

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorrecta do produto;
alimentação incorrecta; utilização de lâmpadas não indicadas para o produto; agentes externos. BLI_31_2015
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