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Senzor za dim za prenos podatkov uporablja nizkoenergijsko omrežje 
ZigBee. Senzor zaznava dim v realnem času. V primeru požara začne 
utripati rdeča lučka in sproži se zvočni alarm.

Specifikacije:
1. Napetost: 3V (litijeva baterija CR123A)  
2. Indikator alarma: rdeča LED
3. Zvočni nivo alarma: ≤85dB/3m
4. Delovna temperatura: -10°C do +50°C
5. Vlažnost okolice: največ 95 % relativne vlažnosti
6. Mere: 60x60x49,2 mm

Namestitev:
Senzor za dim namestite v območje omrežja brezžičnega omrežja 
ZigBee. 

Montaža na raven strop: 
Priporočeno mesto za namestitev 
senzorja je na sredino stropa. Senzor 
naj bo vsaj 30 cm oddaljen od luči in  
15 cm od sten oziroma kotov.

Montaža na poševen strop:
Pri montaži na poševen strop 
priporočamo, da senzor montirate 
na razdalji 90 cm (merjeno navpično 
navzdol) od vrha stropa.
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1  Na pametni telefon naložite aplikacijo NEO iz Google Play ali  
App Store.

2  Zavrtite nosilec senzorja v nasprotni 
smeri urinega kazalca. Odstranite 
zaščitno folijo za baterijo in  senzor 
namestite nazaj na nosilec senzorja.

3  V aplikaciji NEO na pametnem 
telefonu izberite meni Pametni 
dom ter za dodajaje nove naprave 
pritisnite gumb + in nato IŠČI.

4  S pomočjo priložene igle 
pritisnite gumb na senzorju, držite ga 
2 sekundi, zelena lučka začne hitro 
utripati, spustite gumb, nato bo lučka 
svetila še 3 sekunde. V aplikaciji NEO 
se bo izpisalo sporočilo, da je bil senzor 
uspešno dodan.

5  Senzor za dim namestite na želeno mesto, ki je od NEO 
Smartboxa oddaljeno največ 5–10 m. Doseg je odvisen od ovir v 
prostoru (stene, pohištvo itd.). Preden pritrdite senzor, preverite 
njegovo delovanje na predvideni lokaciji. Za povečanje dosega 
uporabite ojačevalnik signala (npr. pametna vtičnica).

Možnost namestitve: 
∫  Senzor lahko na strop namestite  

z vijaki ali
∫  odstranite zaščitno folijo na nalepki ter 

napravo nalepite na želeno mesto. Pred 
tem preverite doseg omrežja ZigBee.



Stanje Lučka Zvočni alarm

Pripravljenost
Rdeča lučka utripne 
vsakih 53 sekund

Ne

Test Rdeča lučka hitro utripa Hitro piskanje

Alarm Rdeča lučka hitro utripa Hitro piskanje

Nizka napetost baterije Rdeča lučka utripne enkrat Pisk vsakih 53 sekund

Napaka
Rdeča lučka utripne 
dvakrat vsakih 53 sekund

Dvojni pisk vsakih 53 
sekund

Lučka Stanje

Zelena lučka

1. Hitro utripanje med povezovanjem (5x/sekundo)

2. Pri uspešni povezavi gori približno 3 sekunde

3.  Pri neuspešni povezavi počasi utripa  
(2x/sekundo, 6-krat) 

1. Pri neuspešni povezavi počasi utripa, 6-krat

2.  Pri uspešni odstranitvi senzorja iz omrežja zelena 
lučka počasi utripa tri sekunde

Dogodek Vzrok dogodka Rešitev

Alarm ob vklopu Prah
Očistite prah in ponovno 
vklopite napravo

Dvojni pisk alarma ob 
vklopu

Nizka napetost baterij Zamenjajte baterije

Alarm se ne prižge 
oziroma je tih

Nizka napetost baterij Zamenjajte baterije

Ob pritisku testne tipke ni 
alarma

Napačno obrnjene 
baterije

Preverite polariteto baterij

Nizka napetost baterij Zamenjajte baterije

Naprava ni povezana

Nizka napetost baterij Zamenjajte baterije

Naprava je predaleč od TV 
komunikatorja

1. Dodajte ojačevalnik 
ZigBee signala (pametno 
vtičnico)
 
2. Skrajšajte razdaljo 
med napravo in TV 
komunikatorjem, pritisnite 
test tipko ali ponovno 
vklopite napravo.



Test naprave:
Za test pravilnega delovanja pritisnite tipko na napravi. Priporočamo 
tedensko izvajanje testa. Če opazite nepravilnosti pri delovanju, 
napako odpravite oziroma napravo nemudoma zamenjajte.

Življenjska doba baterije je 3-5 let (pri normalnih pogojih). Pri znaku 
za nizko napetost baterije jo čimprej zamenjajte in po zamenjavi 
testirajte delovanje. 

Opozorilo:
Naprave ne nameščajte na mesta z visoko temperaturo in vlago.

CR17335

CR123A



Za dodatne informacije se lahko obrnete na 
tehnično pomoč uporabnikom na brezplačni 
številki 080 1000  ali na e-naslov  
tehnicna.pomoc@telekom.si.

Več informacij za uporabo najdete na  
www.neo.io/navodila.


