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Rörelsevaktens funktion
Rörelsevakten har en inbyggd sändare som skall kopplas mot en mottagare, se även
mottagarens bruksanvisning (koppla sändare, aktivera sändare).
Rörelsevakten reagerar på värme som rör sig t.ex människa eller djur. I
bruksanvisningen kommer vi att ge er tips och råd om hur ni skall placera larmet.
Rörelsevakten har ett batteri med en livslängd på ca 1-2 år. Vid batteribyte och
installation måste larmet öppnas.
Rörelsevakten fungerar så att den larmar direkt vid rörelse. Sedan är den inaktiv i ca
tre minuter. Om det fortfarande är rörelse framför den efter den tiden kommer det att
gå ett nytt larm.

Koppla bort treminutersfördröjningen
För testläge se s 12. Önskas ingen fördröjning flytta bygeln som sitter på JS2 på
kretskortet till mittenparet av de 6 benen som visas i bilden nedan. Nu larmar den med
10-15 sek intervall. (Förkortar batteriets livslängd). Efter justering glöm ej bryta
strömmen.

15 sek
3 min
Allmänt

Rörelsevakten kan endast kopplas till mottagare levererade av Zafe Care Systems AB
eller Neat Electronics AB.
Rörelsevakten har ingen på/av funktion så om larmet skall vara inaktivt under dagen
kan antingen mottagaren stängas av eller rikta rörelsevakten mot väggen.
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Komma igång (batteribyte)
Innan man kopplar larmet till en mottagare måste batteriet sättas i.(Detta är oftast
gjort när rörelsevakten levereras till dig.)
Du behöver en liten stjärnskruvmejsel och en liten vanlig skruvmejsel.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lossa stora vingmuttern bak på foten.
Vrid upp sensorn så ni kan avlägsna lilla skruven i botten (figur 1, sid 6).
Bredvid skruven finns ett litet rektangulärt hål. Tryck ned en
skruvmejsel i hålet och lyft av höljet.
Lägg rörelsevakten på rygg
Lyft ur kretskortet genom att trycka på plast klackarna, se bild
nedan.

På baksidan av kretskortet ska batteriet sitta (alt. byt batteri).
Sätt tillbaka kretskortet. Se till att kretskortet sitter fast.
För att koppla ihop sändare och mottagare behöver du en mottagare och
mottagarens bruksanvisning. Mottagaren kan även vara en
trygghetstelefon, se sidan 14.
Följ mottagarens bruksanvisning för att koppla sändare.
Aktivera rörelsevaktens sändare genom att trycka på knappen på
kretskortet, se bild nedan, eller aktivera med magnet, se testläge sidan 12.
Avsluta programmeringen av mottagaren (se bruksanvisning mottagaren).
Sätt på höljet och skruva i skruven.
Vrid tillbaka sensorn, spänn åter vingmuttern försiktigt.

Tryck på knapp
för att aktivera sändare
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Placering av rörelsevakten.
Justera in rörelsevaktens sensorhuvud så att önskat bevakningsområde täcks.
Sensorhuvudet är både vrid- och skjutbart för att ge olika inställningsmöjligheter.
Figur 2 och 3 visar sensorns vanligaste bevakningsområde.
Undvik att rikta rörelsevakten mot värmekälla såsom element eller liknande då
rörelsevakten kan skicka ut falsklarm.
Rikta inte heller direkt mot fönster.
Tänk på att husdjur kan utlösa larmet.
Bevakningsområdet är smalt och har en lång räckvidd på 8-10 meter.
Lossa vingmuttern på fotens baksida och placera sensorn så att önskat
bevakningsområde täcks.
Placeringstips finns på sidan 6, 7 & 8.

Figur 2.

Figur 3.
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Rörelsevakt sedd uppifrån tar rörelse upp till 8-10meter, smalt . Sätter man ”huvudet”
vågrätt så tar den rörelse på bredden istället som figur 3, sid 6.

Placeringstips
Säng
Beroende på hur man vrider sensorn, kan
man få ett exakt och bra bevakningsområde.
Placerar man rörelsevakten vid t.ex.
huvudändan av sängen och riktar den som
figur 2, kommer man att få larm så fort
personen har fötterna utanför sängen.
Placerar man rörelsevakten som figur 3, kan
man placera den under sängen och få ett
brett fält så det larmar oavsett var man
sätter ner fötterna nedanför sängstommen.

Dörr
För att bevaka utpassage, ställ rörelsevakten på golvet med sensorn placerad parallellt
med väggen förbi dörröppningen. Med stjärnskruv ner mot foten
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Hund
Placera rörelsevakten i en bokhylla eller på byrå. Rikta rörelsevakten som i figur 2
sidan 8 fast i/på en byrå istället för på golvet. (med sensor och stjärnskruv ner mot
foten) för att bevaka ett område som är lite högre. Detta gör att en hund kan gå under
bevakningsområdet.

Test av bevakningsområde
För att prova bevakningsområdet behövs en stark magnet. Håll magneten på högra
sidan av vaktens lins, se figur 4, tills den röda lysdioden ovanför linsen tänds.
Treminuters-fördröjningen kopplas nu bort.
Ta bort magneten, vänta fem sekunder och gå sedan in i området. Lysdioden tänds när
vakten registrerat din rörelse. Gå nu ut ur området, vänta fem sekunder och gå in igen.
Lampan tänds åter.
Vill du att treminuters-fördröjningen ska aktiveras, vänta i 60 sekunder innan du går in
i området igen.

Lysdioden placerad
ovanför linsen

Håll magneten här

Figur 4
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Inkopplingsmöjligheter

Bärbar mottagare - TREX
och HOME

Fast mottagare - LINK och IOR

Trygghetstelefon NEO

ZAFE Care Systems AB
Industrigatan 2
291 36

KRISTIANSTAD

Tel. 010 - 209 62 20
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