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Senzor za izliv vode za prenos podatkov uporablja nizkoenergijsko 
omrežje ZigBee. Naprava je sestavljena iz dveh delov (senzorja in 
oddajnika), kar preprečuje negativni vpliv vlage na oddajnik. Naprava je 
primerna za uporabo na mestih, kjer obstaja verjetnost za izliv vode.

Specifikacije:
1. Napetost: 3V (2xAAA baterija)  
2. Indikator alarma: rdeča LED
3. Tok normalnega delovanja: ≤5µA
4. Tok pri alarmu: ≤30mA
5. Delovna temperatura: -10°C do +50°C
6. Vlažnost okolice: največ 95 % relativne vlažnosti
7. Mere senzorja: 28,3x26,5x12,2 mm
8. Mere ohišja 76x36,6x16,5 mm

Namestitev:
1.  Senzor za izliv vode namestite na mesto, kjer želite preprečiti  

izliv vode.
2.  Senzorja ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko prišel  

v stik z dežjem 
3.  Senzorja ne nameščajte na mokro podlago in ga ne potapljajte  

v vodo

120 cm



1  Na pametni telefon naložite aplikacijo NEO iz Google Play ali  
App Store.

2  Odstranite zaščitno folijo za baterijo.

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 namestite na mesto, kjer obstaja nevarnost izliva vode. 
Oddaljen naj bo največ 5–10 m od NEO Smartboxa. 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).  
Ne nameščajte ga na mesto, kjer bi lahko prišel v stik z dežjem ali na 
mokro podlago. Ne potapljajte ga v vodo.

6  Odstranite zaščitno folijo na nalepki ter nosilec naprave namestite 
na želeno mesto.

7  Napravo namestite na nosilec, senzor na kablu pa postavite na 
mesto, kjer želite spremljati morebitni izliv vode.



Pri menjavi baterij bodite pozorni na pravilni polariteto.

Povrnitev na tovarniške nastavitve
Če želite senzor ponovno dodati v NEO, ga ponastavite na tovarniške 
nastavitve. To naredite tako, da z iglo pritisnite gumb in ga držite  
5 sekund. Zelena lučka počasi utripa 3 sekunde, kar pomeni uspešno 
povrnitev na tovarniške nastavitve. Nato senzor ponovno dodajte po 
navodilih.



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.


