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SM20 
ZigBee nyitásérzékelő 

 
Használati útmutató  

 
A doboz tartalma: 
 
 1 db SM20 nyitásérzékelő, mágneses ellendarabbal 
 1 db CR2032 elem (az érzékelőben) 
 
 
Műszaki jellemzők:  
 

 Energiaellátás: 1 db CR2032 elem (3V) 
 Kommunikáció: Zigbee protokoll (2.4Ghz) 
 Érzékelési távolság a szenzor és az ellendarab között: kb. 0,5-2 cm 

 Környezeti körülmények: kizárólag beltéri használatra  
 
 

Az Orvibo SM20 nyitásérzékelő (későbbiekben 'szenzor') segítségével ajtók, 
ablakok vagy egyéb nyíló eszközök nyitását- zárását ellenőrizheti.  
FONTOS! A szenzor 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 a 
'Door/Window Sensor'- t, majd az SM20- at. Nyomja meg a 'Next' gombot. 
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Csúsztassa le a szenzor hátulján lévő elemtartó fedelet, majd távolítsa el a 
'PULL' feliratú papírt az elem alól. Zárja vissza a fedelet. Ügyeljen arra, hogy a 
társítás folyamata közben a szenzor hátulján lévő fekete tüske legyen 
benyomva. Ez egy nyomógomb, ne próbálja egyik irányba se 'kapcsolni'. 
Helyezze a szenzort sík felületre, és a jelöléseknél érintse össze az 
ellendarabbal.  
 
Társítás folyamata:  
Nyomja folyamatosan a szenzor tetején lévő 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 szenzort, illetve megadhatja, hogy melyik helyiségben 
található.  
 

 
 

A 'Done' gombbal térjen vissza a főképernyőre, majd a lap alján lévő Security 
ikonra koppintva ellenőrizheti a szenzor működését: 
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Amikor az ellendarab a szenzorhoz ér, vagy maximum 0,5-2 cm távolságra van, 
'Closed' feliratot lát, tehát a figyelni kívánt ajtó, ablak, stb. zárva van.  
 
Vigye nagyobb távolságra az ellendarabot, a szenzor státusza megváltozik 
'Open'- re, tehát nyitva. Ezt próbálja többször, tapasztalja ki a szenzor és az 
ellendarab közötti megfelelő távolságot, csak ezután ragassza fel az eszközöket. 
Felragasztás előtt ellenőrizze, hogy az ajtó, ablak zárt állapotában az ellendarab 
megfelelő távolságra essen a szenzortól, (ez nagyjából 0,5- 1 cm) és a jelölések 
egy magasságba essenek.  
 
A nyitásérzékelő 3 lehetséges állapota:  
 
1. Aktív, nyitásra riasztást küld, naplóz (Away Arming) 
2. Aktív, nyitásra nem riaszt, csak naplóz (Home Arming) 
3. Inaktív (Disarm) 
 
 Az állapotok között az adott ikonra koppintva válthat. FONTOS! Az 1. állapot 
(Away Arming)kb.1 perc elteltével aktiválódik.  
Az egyes állapotok testre szabhatók és időzíthetők. Nyomja meg a képernyő 
jobb felső sarkában lévő 'Beállítások' ikont. Itt beállíthatja a riasztási értesítés 
hangját, és időzítheti az egyes állapotokat. Ezek a beállítások az angol nyelv, és 
néhány informatikai alapfogalom ismeretét igénylik, szükség esetén kérjen 
segítséget. 
 
 

 
 
 
Egyéb beállítások, elem töltöttség ellenőrzése: Az applikáció főképernyőjén 
koppintson a 'Security' ikonra, majd a következő képernyőn a szenzorra. Ekkor 
láthatja az előzményeket. A képernyő jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva 
átnevezheti a szenzort. Amennyiben áthelyezte, új szobához/ helyiséghez 
rendelheti. A 'Device Information'- ra kattintva pedig látható az elem töltöttségi 
szintje. Az elem becsült élettartama napi 20 nyitás- zárással körülbelül 1 év. 


