Nieuw in het assortiment!

MS600 Bewegingsmelder
Art nr: SA112681

Voeding : 1x CR123A
Communic at ie : Zigbee 2.4 GHz
Detectie afstand : 8 Meter
Detectiehoe k 80°
Afmeting in mm: 60,45x80,52 x 43,18

MS600 is een bewegingsdetector. De sensor vereist
de UGE600 internetgateway en de SALUS Smart
Home-applicatie. Via de applicatie kunnen we op
afstand beweging in de kamer volgen en SMS / email notificaties ontvangen. Dankzij de OneTouchregels en apparaten zoals SPE600 of SR600 kan de
bewegingssensor elk elektrisch apparaat AAN / UIT
schakelen, bijv. licht inschakelen na detectie van
beweging op trappen.

Tel: 0031-85-7326848
Verkoop@saluscontrols.nl

Stappenplan voor MS600 bewegingsmelder toevoegen aan
IT600 Smart Home.
Schuif batterijvak naar beneden en
verwijder het kunststof
beschermingsfolie bij de batterij.

Druk 3 seconde op het knopje

Klik op apparatuur om vervolgens op ‘’alle apparatuur’’ te klikken, en voeg nieuw
apparaat toe. En scan voor nieuw apparatuur. En voeg bewegingsmelder toe door
het aan te vinken en apparatuur koppelen te drukken. Geef een naam aan de
bewegingsmelder en druk op klaar.
Om de bewegingsmelder te laten schakelen, voor nu een Smart stekker of relais toe.
Oranje tegel in de app, dan is de bewegingsmelder geactiveerd, is deze groen dan is
deze gedeactiveerd.
Ga nu naar Apparatuur One Touch om een opdracht “One Touch regel” aan te
maken. Kies voor een en one touch of kies een of one touch regel.

Zorg ervoor dat de UGE600
Gateway is verbonden met internet.
En meld u aan op de app of op pc
via
https://eu.salusconnect.io/login

Registreer u of als u al een IT600
Smart Home systeem heeft, meldt u
aan.
Indien u zich nieuw registreert zorg
eerst dat u de UGE600 Gateway
heeft geïnstalleerd via de daar
bijbehorende handleiding.

Geef naam b.v.
Bewegingsmelder aan:
Wanneer: staat van apparatuur (kies bewegingsmelder) Bezet (Aan)
Doe dit: b.v. Apparaat eigenschap wijzigen SPE Smart plug AAN
Bewegingsmelder uit:
Wanneer onbezet (uit)
Doe dit: b.v. Apparaat eigenschap wijzigen SPE Smart plug UIT

Indien u op de tegel klikt dan is het mogelijk door op
het tandwiel te klikken om de gegevens in te zien en bij
de instellingen een e-mail of sms te laten sturen zodra
de batterijspanning te laag wordt. Zodat u tijdig de
batterij kan vervangen.

