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    MOBEYE i110     
    murtohälytysjärjestelmä 
 
 
 
Turvaa paikkoihin, jossa se ei ennen ole ollut mahdollista: ilman sähköä 
olevat tilat tai tilanteisiin, joissa asennus tulee olla nopeaa.   
 

GSM alarm system 
• Mobeye®  i110 on ainutlaatuinen sarjassaan. 
  Täydellinen hälytysjärjestelmä sisäisellä virtalähteellä 
 
• Mobeye®  on helppokäyttöinen. Voit helposti  
  ripustaa sen seinälle tai vain asettaa pöydälle 
 
• Ei lisävarusteita eikä verkkokaapeleita. Laite sisältää 
  IR-liiketunnistimen, lämpötila-anturin ja GSM-moduulin. 
  Pariston toiminta-aika normaalikäytössä on yli vuoden. 
 
 
 
Mobeye i110 laitteen toiminta: 
 
Kun Mobeye®:n IR-anturi havaitsee liikettä, se aktivoi sisäisen GSM moduulin ja 
lähettää tekstiviestit ja soittaa vielä asetettuihin numeroihin (max.2 kpl). 
 
Hälytys lähetetään myös, kun lämpötila laskee tai ylittää ohjelmoidut arvot.  
 
Molemmat toiminnot voivat olla yhtä aikaa tai erikseen päällä. 
 
 
 
Sovelluksia: 
 
Mobeye®:n käyttömahdollisuuksia on monia. 
 
Satamassa oleva veneesi tai autotallisi, jossa säilytät 
arvokkaita laitteita ja ajoneuvoja, 
takapihallasi oleva vaja, rakenteilla / remontissa oleva talosi 
tai tyhjänä oleva lomamökkisi.  
Toimistohuoneesi tai työmaakoppisi 
Käyttö on helppoa, koska asennusta ei tarvita. 
Mobeye® on mainio paikkoihin, joissa ei ole sähköä. 
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Mobeye® pitää silmällä tavaroitasi puolestasi ja raportoi hämäristä liikkeistä. 
Voit valita hiljaisen tai sireenihälytyksen. Jokaisen hälytyksen jälkeen laite resetoi 
itsensä ja hälyttää jos se havaitsee liikettä uudelleen. 
Voit myös tarkkailla huoneen lämpötilaa. Mobeye® 
mittaa lämpötilan joka 15 minuutti ja varoittaa sinua jos asetetut arvot on alitettu 
tai ylitetty. 
Jos lämpötila pysyy asetettujen arvojen ulkopuolelle laite lähettää viestit joka 
tunti. Kun lämpötila on palautunut normaaliksi laite lähettää myös tästä viestin.. 
 

 
 
 
Toimituksen sisältö 
• Mobeye®  i110 
• Paristot 
• Ohjekirja 
• Ikkuna / ovitarra 
 
 
 
Havainnointialue 
Mobeye® voidaan asettaa seinälle tai pöydälle. 
Liiketunnistin havaitsee n. 10 metrin sisällä 360 asteen ympyrän.  
Laitteen muoto antaa sijoitukselle ja havaintokulmalle eri mahdollisuuksia. 
 
 
 
Ominaisuudet: 
 
• valittavissa oleva henkilökohtainen koodi 
• hälytysviestit max. kahteen numeroon 
• aseteltava min ja max. lämpötila 
• valittavissa oleva hiljainen tai sireenihälytys 
• aseteltava hälytysviive 
• ohjelmoitava huomautusteksti SMS viesteissä 
• aseteltava anturin herkkyys 
• testiviesti halutulla lähetysvälillä  
• ‘battery low voltage’ SMS viesti 
• anturitesti parhaan asennuspaikan löytämiseksi 
• testitoiminto GSM signaalinvoimakkuuden mittaukseen 
• mitat: 161 x 90 x 35 mm 
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