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SE30 
ZigBee vészjelző (pánikgomb) 

 
Használati útmutató  

 
A doboz tartalma: 
 
 1 db SE30 pánikgomb 
 1 db CR2032 elem (a készülékben) 
 
 
Műszaki jellemzők:  
 

 Energiaellátás: 1 db CR2032 elem (3V) 
 Kommunikáció: Zigbee protokoll (2.4Ghz) 

 
 
 

Az Orvibo SE30 vészjelzővel (későbbiekben 'pánikgomb') vészhelyzet esetén 
jelzést küldhet okostelefonos applikáción keresztül. Megjegyzés: A véletlen 
riasztás(ok) elkerülésének érdekében ne hordja a pánikgombot zsebben. 
FONTOS! A pánikgomb használatának feltétele az Orvibo VS20ZW Zigbee HUB 
megléte. A beüzemelést a HUB telepítésével kezdje.  
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A beállítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a VS20ZW Mini HUB 
megfelelően működik. Személyes adatainál, a 'My HUB'- ra kattintva 
ellenőrizheti az eszköz működését: 
 

 
 
 
Az ellenőrzés után térjen vissza a főképernyőre. Az jobb felső sarokban lévő '+' 
jellel kezdheti a szenzor hozzáadását. Válassza a 'Sensor'- t, majd az 
Emergency Button- t, majd az SE30- at. Nyomja meg a 'Next' gombot. 
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Csavarja le egy érme segítségével a pánikgomb hátulján lévő elemtartó fedelet, 
majd távolítsa el a 'PULL' feliratú papírt az elem alól. Helyezze vissza az elemet, 
zárja vissza a fedelet.  
 
Társítás folyamata:  
Egy hegyes eszközzel (pl. iratkapocs vége) nyomja folyamatosan a szenzor 
hátulján lévő, 'Set' gombot nagyjából 5-7 másodpercig. A szenzor elején lévő 
zöld LED- et figyelje, kb. 5 másodperc után a LED elalszik,  ekkor engedje el a 
gombot. Kisvártatva a LED villogni kezd. Nyomja meg az applikációban az 'Add 
now' gombot. Az app megtalálja az eszközt. Itt átnevezheti a pánikgombot.  
 

 
A 'Done' gombbal térjen vissza a főképernyőre, majd a lap alján lévő Security 

ikonra koppintva ellenőrizheti a gomb működését. Nyomja meg a gombot: 
 

 
Elem töltöttség ellenőrzése: Az applikáció főképernyőjén koppintson a 'Security' 
ikonra, majd a következő képernyőn a pánikgombra. A 'Device Information'- ra 
kattintva látható az elem töltöttségi szintje. Elem becsült élettartama: 1 év. 


