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Översikt
1� Innehåll i förpackningen

1 st. röksensor 1 st. dammhuva 1 st. monteringssockel

1 st. batteri 1 st. borrmall 1 st. skumetikett

Quick Start Guide

1 st. skruvsats 2 st. föreskrifter 1 st. snabbstartsguide

 Alla enheters utseende beror på den enhet du har köpt.

2� Grundläggande information
Röksensorn som har stöd för kommunikationsprotokollet Zigbee (hädanefter kallad sensorn) kan utlösa ett larm med ljud- och 
ljussignaler när den upptäcker rök, brand och andra farliga situationer och sedan rapportera larminformationen via en gateway.
Sensorn kan användas i en stor mängd tillämpningar såsom butiker, bostäder, hotell, höghus etc.

      

Summer

Knapp/
indikeringslampa

Monteringssockel

Hake

Låsspår

Batterilucka
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Enhetens lägen Indikeringslampa Summer
Brandvarning Blinkar snabbt rött Snabba pip

Online och standby Blinkar grönt en gång var tionde 
minut Inaktiverad

Offline och standby Släckt lampa Inaktiverad

Fel i sensor Två snabba gula blinkningar var 
40:e sekund Inaktiverad

Låg spänning En snabb gul blinkning var 40:e 
sekund Ett pipljud med blinkning

Enheten är på Släckt lampa Ett pipljud

Nätverkskonfiguration genom 
att trycka på knappen Blinkar snabbt grönt Inaktiverad

Självtest Blinkar rött, grönt och gult i två 
omgångar Fem pipljud

Hämta appen EZVIZ
1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas). 
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter ”EZVIZ” på App Store eller Google PlayTM.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

Appen EZVIZ

Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering 
genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Slå på sensorn
1. Avlägsna batteriluckan genom att vrida i riktningen för markeringen OPEN på batteriluckan.

2. Avlägsna batteriets isoleringspåse, och montera sedan batteriet i enlighet med markeringarna för plus och minus.
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3. Sätt tillbaka batteriluckan genom att vrida i riktningen för markeringen CLOSE på batteriluckan.

Köp ett CR14250 Li-Mn batteri, om du behöver byta batteriet.

Självtest
När du har monterat eller bytt batteriet, måste du testa sensorn för att konstatera att summern och indikeringslampan fungerar 
som de ska. Kontakta leverantören, om så inte är fallet.

Lägga till din sensor i EZVIZ
Metod 1 Lägga till genom att skanna QR-koden

1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, för att visa gränssnittet för skanning 
av QR-kod.

2. Skanna QR-koden på sensorns undersida eller på bruksanvisningens framsida.

Scan QR Code

3. Lägg till sensorn genom att följa guiden i appen.



4

Metod 2 Lägga till via gateway
1. Tryck en gång på funktionsknappen i din gateway för att komma till läget för tillägg av enhet, varpå ringen för lysdiodindi-

kering blinkar vitt långamt.

2. Tryck och håll sensorns knapp intryckt i fem sekunder för att få sensorn att gå in i läget för nätverkskonfiguration, varpå 
indikeringslampan blinkar snabbt.

3. Ett röstmeddelande hörs som påminner dig om att sensorn har lagts till i gatewayen automatiskt, eller så kan du se den 
tillagda sensorn i din EZVIZ-app.
• Om indikeringslampan blinkar snabbt i tre minuter, innebär det att sensorn inte har lagts till i gatewayen, upprepa då ovanstående steg 

igen.
• Om du vill radera sensorn, väljer du någon av följande metoder för att rensa sammankopplingen mellan sensorn och gatewayen:
- Öppna sensorns informationssida i EZVIZ-appen, och radera sensorn
- Tryck på och håll sensorns knapp intryckt i fem sekunder för att återställa den och radera sedan sensorn från gatewayen.

Välj lämplig plats
Försiktighetsåtgärder vid montering
• Följ monteringsanvisningarna i bruksanvisningen för att montera din sensor.
• Fäst sensorn ordentligt i väggar eller tak, för att undvika olyckor.
• Kontrollera att alla delar i förpackningen för sensorn är i bra skick
• Det bör finnas flera sensorer när monteringsplatsen (som t.ex. ett innertak) är högre än tio meter.
• Montera sensorn efter att du har slutfört dina inomhusdekorationer, så att sensorn inte blir förorenad av omgivningen.
• Monteringsparametrarna är föremål för EN 14604:2005/AC:2008.
• Montera inte sensorn på följande platser:

Platser med hög luftfuktighet, såsom i kök, vid varmvattenberedare eller i badrum
Platser med hög temperatur och potentiella föroreningar, såsom spisar
Platser med stor konvektion såsom luftkonditioneringar, fläktar och värmeutlopp
Täckande föremål
Dammiga, smutsiga platser eller platser med mycket insekter
Platser med ett avstånd på mindre än 1,5 meter från belysningar
Platser med stillastående luft, som t.ex. ett hus med en tornspira och hörn på hus.

1� För platta tak
Sensorns kant ska vara minst 500 mm från väggen.

Förbjuden zon

Optimalt
Monteringsplats

Lämplig
Monteringsplats

500 mm

Förbjuden zon
500 mm
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2� För lutande eller diamantformade tak

Sensorn bör placeras på ett visst avstånd från taket, när takets lutning är mindre än 30 grader, är 500 mm ett lämpligt avstånd.

Förbjuden zon
500 mm

Montering av sensor
1� Skruvmontage (rekommenderas)

1. Fäst borrmallen på en ren och plan takyta.
2. (Endast för betongväggar) borra skruvhålen enligt mallen och sätt i pluggar.
3. Justera de U-formade hålen mot pluggarna och fäst sedan monteringssockeln med skruvarna.
4. Vrid sensorn medurs för att låsa sensorns hakar i låsspåren på monteringssockeln.
5. Monteringen är slutförd.

Borrmall 

Väggplugg

Monteringssockel

Skruvar

2� Montage med skumetikett
1. Klistra fast skumetiketten på monteringssockeln.
2. Ta av skumetikettens skyddsfilm och fäst monteringssockeln i taket.
3. Vrid sensorn medurs för att låsa sensorns hakar i låsspåren på monteringssockeln.
4. Monteringen är slutförd.
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Monteringssockel

Skumetikett

Testning av sensor
1� Testmetod
Håll en tänd cigarett eller annat föremål som producerar rök i närheten av sensorn, låt röken tränga in i sensorns hål tills sensorn 
utlöser ett larm.

2� Testresultat
När röken uppnår en specificerad koncentration, utlöser sensorn ett larm, och indikeringslampan blinkar snabbt rött och 
summern piper under en lång tid.

När testet är slutfört, kan du blåsa bort röken från sensorns hål för att minska rökkoncentrationen, då slutar sensorn larma och återgår till 
standbyläge.
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Specifikationer

Parametrar Beskrivning

Modell CS-T4C-BG

Namn Röksensor

Produktimplementering
Standard

EN 14604:2005
EN 14604:2005/AC:2008

Funktionsprincip Fotoelektrisk typ

Kommunikationsläge ZigBee

Larmvolym ≥ 85 dB på 3 m (A-viktat)

Lokalt larmläge Larm med ljud och ljus

Driftspänning DC 3 V, litiumbatteri CR14250

Standbyström ≤ 15 μA

Genomsnittlig strömförbrukning vid larm ≤ 35 mA

Arbetstemperatur - 10 °C~ 55 °C

Luftfuktighet, arbetsområde Relativ luftfuktighet: ≤95 %

Batteriets livslängd Tre år (batteriets livslängd kan vara kortare beroende på den 
faktiska driftsituationen.)

Storlek (diameter x höjd) Φ87 mm x H 35 mm

Sensorns funktioner

Röklarm

I standbyläge: när rökpartiklarna i röksensorn når en specificerad koncentration, går larmet in i larmläge.
Larmläge: Summern piper, och indikeringslampan blinkar snabbt rött.

Tysta
I larmläge: med en kort tryckning på knappen tystar larmet (tystnadsperioden är tio minuter.)
Obs! När larmet har tystats, och rökkoncentrationen som orsakade larmet fortsätter, kommer larmet att återaktiveras efter tio 
minuter.

Återställning
I tystat läge: med en kort tryckning på knappen, så återgår larmet till standbyläge.
I larmläge: om röken skingras, kommer larmläget att inaktiveras och larmet återgår till standbyläge.

Test
Kontrollera om summern och indikeringslampan fungerar korrekt.
I standbyläge: med en kort tryckning på knappen så går larmet in i testläge.
Testläge: Summern piper i fem minuter, och indikeringslampan blinkar rött, grönt och gult två gånger, för att indikera att 
summern och indikeringslampan fungerar korrekt.
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Funktioner i appen EZVIZ
Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som 
gäller.

1� Realtidsvisning
När du öppnar appen EZVIZ, kan du hantera din enhet efter behov på startsidan.

Avisering om 
larmmeddelande

När följande onormala händelser upptäcka, skickas ett larmmeddelande till appen via 
gatewayen:
• Röklarm/larm återställt
• Låg batterispänning
• Fel i enheten

Dela Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar och gäster.

Inställningar Klicka på den här symbolen för att ändra funktionsinställningar och allmänna 
inställningar.

Enhetens logg Du kan visa de senaste händelserna i enhetens logg här. 

Avvisa I larmläge, kan du rensa larmet genom att trycka på knappen Avvisa på appens startsida.

2� Inställningar

Parametrar Beskrivning
Enhetens namn Anpassa namnet på din enhet.

Kameralänkning Tryck för att länka till en tillgänglig enhet i närheten.

Intelligent länkning Du kan lägga till en ny rutin här.

Länka enhet Du kan se länkad gateway här.

Enhetsinformation Du kan se enhetens information här.

Dela enheten Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar och gäster.

Radera enhet Tryck för att radera din gateway från EZVIZ Cloud.
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