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1 Översikt
Detektor för dörrar-fönster (SWM320A) har ett utförande med en delad magnetisk sensor.
Används för att i realtid detektera status hos dörrar och fönster. För att upptäcka förändringar i status
hos dörrar och fönster kan du skaffa dig ett intelligent belysnings eller inbrottslarm. Det ger det dagliga
livet en bekvämlighet och skyddar dina egendomar och ger familjen säkerhet.
Anmärkning! Informationen i den här handboken kan ändras enligt BASE-programuppdateringar.


Vänligen kolla senast den senaste versionen från www.safewith.me

Med en Detektor för dörrar-fönster, som du utökar inkörsporten med, upptäcker den att dörrar
och fönster är stängda, och tänder/släcker en lampa eller skickar ut ett larm och vidarebefordrar larmet
till en smart terminal som tex. en smartphone. Vi hänvisar till ' ”BASE’s Användarhandbok” för
detaljerad information.

2 Egenskaper
•
•
•
•
•

Tre slags ingenkänningslägen.
Låg standbyeffekt, långt batteriliv.
MC-DE3 trådlöst kommunikationsprotokoll är säkert, pålitligt och bekvämt.
Det trådlösa avståndet är mer än 100 meter.
Kan enkelt anslutas till BASE intelligenta säkerhetssystem.

3 Illustration

Nummer

Namn

1

LED-lampor

2

Knapp

3

Huvudenhet

4

Magnet
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4 Installationsanvisningar
4.1
•
•
•
•

Installationsplats
Om den monteras på en dörr monteras huvudenheten vanligtvis på dörramen.
Om den monteras på ett fönster monteras huvudenheten vanligtvis på fönsterramen.
Avståndet mellan huvudenheten och magneten bör vara minde än 8 mm, monterad.
Detektorn passar bäst om det inte är någon höjdskillnad mellan dörren (fönstret) och
dörrkarmen (fönserramen).

Magnet

3M lim

3M lim

Huvudenhet

Figur 1 Dörrkarm och dörr ej i nivå med varandra.

Huvudenhet

Huvudenhet

Magnet

Figur 2 Dörrkarm och dörr i nivå med varandra.
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4.2

Byt batteri

1) Ta av locket på huvudenheten

2) Ta ur batteriet

3) Sätt tillbaka locket

5 Använd så här
5.1

Första användning
Första gången, börja med att ta bort isoleringen på batteriet och skyddsfilmen enligt nedan.

Batteriisolering
sfilm

5.2

Anslut till BASE

Enheten måste samverka med SWM188A (inkörsport or hub) för att kunna anslutas till BASE
intelligenta säkerhetssystem. Se ”BASE bruksanvisning” för mer information.
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Lägg till ekv

Enhetsförteckning
Normalt

Utlösning

Klicka för att
lägga till.

Enhetsförteckning
Normalt Utlösning

Tryck snabbt på knappen 3 ggr för
enhet som du vill ha

Door1

Snabbtryckn
ing 3 ggr

Ej ansluten

Anslutningen
lyckades.

Tryck snabbt
tre ggr.
Snabbtryckning
3 ggr

Enhetsförteckningen är tom
Tryck på knappen för ”att lägga till” i
övre högra hörnet

Snabbtryckni
ng 3 ggr

Snabbtrycknin
g 3 ggr

Snabbtrycknin
g 3 ggr

Rör vid A och B tre
Snabbtryckning 3
gånger med en
ggr
skruvmejsel

Attention! Om du trycker på kontakten i mer än
3 sekunder raderas all information när grön
lampa i kontakten blinkar.
Förstasidan

Teman

Utrustning

Steg 1 Steg 2
5.3
•
•
•

Förstasidan

Teman

Utrustning

Steg 3

Statusbeskrivning
Röd indikator blinkar en gång:
Grön ikon i APP:
Röd ikon i APP:

Dörr (fönster) öppna eller stäng.
Normal status. (Dörr stängd)
Dörr öppen.

5/8

SWM320A Bruksanvisning V2.0

6 Tekniska Specifikationer
Ineffekt DC3V(CR2450x1)
Standbyeffekt 5µA
Styrström < 30mA
Frekvens 868MHz
Trådlöst avstånd >100meter
Omgivande miljö 0–55 ℃,< 95% RH icke-kondensat
Miljöstandarder RoHS, REACH
Storlek

<Huvudenhet> 68x34x20mm
<Magnet> 62x12x19mm

7 Felsökning
Nummer

Problem

Orsaker

Lösningar

Inkörsporten (hub)
Kontrollera Wi-Fi eller
ansluter inte till Wi-Fi- inkörsport (hub) för att
nätverket.
konfigurera om nätverket.
1

Ikonen i APP’en ändras
inte medan dörren
(fönstret) är öppen eller
stängd.
Avståndet mellan larm
och inkörsport är för
stort.

2

Justera
installationspositionen.

Avståndet mellan
huvudenhet och
Justera
Ikonen i APP’en ändras magnet är för stort (mer installationspositionen.
inte medan dörr (fönster)
än 8 mm).
är öppna eller stängda.

Batteriet är slut.

3

Kommunikationsavståndet
mellan detektor och trådlös
inkörsport (hub) är kort(<
100m).

Byt batteri.
Låg batteristatus.
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4

Den röda lampan lyser
hela tiden.

Enheten är trasig.
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Kontakta återförsäljaren
för att reparera eller byta
ut enheten.

SWM320A Bruksanvisning V2.0

Uttalande
Informationen i bruksanvisningen är korrekt vid tiden för publicering, men vi ansvarar inte för
tillämpningen av dokumentet i fråga. Tillämpningen som nämns i det här dokumenten är endast avsedd
som illustration. Vi garanterar och företräder inte att dessa tillämpningar utan ytterligare ändringar är
lämpliga och vi har också rätten att ändra produkten utan föregående meddelande. För den senaste
informationen, se vår webbplats http://www.china-siter.com

SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED
Adress:
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo,, Kina,
Ningbo, Zhejiang
Telefon:
0086-574-87729576
Postnummer:
315000
Webb:
www.china-siter.com
Importör: Suomen Turvakauppa Oy, Kaarina, Finland.

8/8

