Mobeye i110
gemakkelijk • draadloos • flexibel

GSM alarmsysteem
Beveiligen is nu mogelijk op plaatsen waar dat
eerst niet kon: in ruimtes waar geen stroom is, of
in situaties waar installatiewerk niet gewenst is.
• De Mobeye® is uniek in zijn soort. Het is een all-inone alarmsysteem, met eigen stroomvoorziening.
• De Mobeye® kenmerkt zich door eenvoud. Het kleine
kastje kunt u ophangen of neerleggen.
• Het alarmsysteem heeft een ingebouwde bewegingsdetector, temperatuursensor en GSM module.
De levensduur van de batterijen is meer dan een jaar.
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De bediening is eenvoudig, installatiewerk is overbodig. Het alarmsysteem is bij
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stroomvoorziening aanwezig is. Hierdoor
bent u in staat uw bezittingen overal te
beveiligen.

info@mobeye.nl

www.mobeye.nl

alarmmelding. U kunt kiezen voor een stil of luid alarm ter plaatse.

Na een alarm zal de Mobeye® vijf minuten in slaapstand gaan en

daarna bewegingen opnieuw rapporteren.

in uw opslagruimte
all-

Detectiebereik

U kunt de Mobeye® ophangen of neerleggen. De bewegingssensor

kijkt over een afstand van ongeveer 10 meter, 360 graden in het

rond. De vorm van de behuizing stelt u in staat de hoek te kiezen

waaronder u bewegingen wilt waarnemen.

Mobeye®
Poeldonkweg 5
5216 JX ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
KvK te ’s-Hertogenbosch nr. 17218489
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Ook kunt u de temperatuur van uw ruimte bewaken. De Mobeye®

Inhoud

meet de temperatuur elk kwartier en alarmeert indien het te koud
• Mobeye

of te warm is. Zolang de onder- of overschrijding aanhoudt, wordt
• Batterijen

de alarmering ieder uur herhaald. Zodra de temperatuur weer bin• Handleiding

nen de grenzen is, ontvangt u hiervan een bevestiging per SMS.
• Raam-/deursticker

Geen telefoonlijn nodig

op uw boot of caravan

Afmetingen
Voeding
Levensduur batterij
Stroomverbruik
Detectiebereik
Temperatuurbereik

Aangeboden door:

mobeye® i 100

Built-in PIR sensor and GSM

Detecteur PIR passif et GSM intégré
Ingebouwde PIR sensor en GSM
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De Mobeye® houdt een oogje op uw eigendom en waarschuwt
Inhoud
• Mobeye
• Batterijen
• Gebruikershandleiding
• Verkorte gebruikercodes
• Raam-/deursticker

Wilt u uw spullen met een gerust hart kunnen achterlaten?

all-in-one alarm system
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Contenu
• Mobeye
• Piles
• Mode d’emploi
• Codes abrégés pour utilisateur
• Autocollant pour porte ou fenêtre

Le fonctionnement
Le Mobeye® protège vos biens, où que vous soyez. Même
dans les endroits où l’alimentation électrique n’est pas disponible. Le detecteur infrarouge passif détecte les mouvements.
Le Mobeye® signale ceci grâce au module GSM intégré à des

How it works
The Mobeye® protects your belongings, where ever you are.
Even in places lacking power supply. The passive infrared
sensor detects movements. The Mobeye® reports these to the
programmed private numbers or to the security room of a

u
Content
• Mobeye
• Batteries
• User manual
• Short user codes
• Window/door sticker

www.mobeye.eu
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Geen stroomvoorziening nodig
bij uw huis in aanbouw

Geen installatiewerk
... of in uw vakantiehuis

Technische specificaties

90 * 161 * 35 (mm)
4* lithium 3 V batterij
> 1 jaar
< 50microA
ca. 10 meter
van -10 tot 50 graden Celsius

Functies

• instelbare persoonlijke code

• alarmmelding naar (max. 2) telefoonnummers

• aansluiting op een particuliere alarmcentrale mogelijk

• instelbare min. en max. temperatuur

• keuze tussen stille of luide inloopvertraging

• keuze tussen stil of luid alarm

• in te voeren herkenningstekst t.b.v. SMS berichten

• mogelijkheid om de sensorgevoeligheid in te stellen

• instelbare frequentie van de testberichten

• ‘battery low’ SMS-melding bij lage batterijspanning

• sensortest om de beste positie voor de Mobeye® te bepalen

• weergave van de sterkte van de aanwezige GSM netwerken

• mogelijkheid om het instellingsoverzicht per SMS te ontvangen

De werking
De Mobeye® beveiligt uw eigendommen, waar u ook bent.
Zelfs op plaatsen waar geen stroomvoorziening voorhanden
is. De passief infrarood sensor detecteert bewegingen.
De Mobeye® meldt dit met de ingebouwde GSM-module
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Inhoud
• Mobeye
• Batterijen
• Gebruikershandleiding
• Verkorte gebruikerscodes
• Raam-/deursticker

How it works
De werking
Wie es funktioniert
The Mobeye® protects your belongings, where ever you are.
De Mobeye® beveiligt uw eigendommen, waar u ook bent.
Das Mobeye® schützt Ihr Eigentum, wo immer Sie sind.
Even in places lacking power supply. The passive infrared
Zelfs op plaatsen waar geen stroomvoorziening voorhanden
Selbst an Orten, wo kein Stromanschluss vorhanden ist.
sensor detects movements. The Mobeye® reports these to the
is. De passief infrarood sensor detecteert bewegingen.
Der Passiv-Infrarot-Sensor erkennt Bewegungen. Das
programmed private numbers or to the security room of a
De Mobeye® meldt dit met de ingebouwde GSM-module
Mobeye® meldet diese über das eingebaute GSM-Modul an
naar de ingeprogrammeerde privé nummers of meldkamer.
monitoring center, using the built-in GSM module. Test and
die einprogrammierten private Nummern oder Notruf- und
Door middel van test- en ‘battery low’ meldingen bent u
‘battery-low’ messages ensure the active status of the system.
Serviceleitstellen. Durch Tests und ´Battery-low’ Berichte ist
zeker van de werking van het alarmsysteem. De levensduur
Battery life is sustained over one year.
das Funktionieren des Alarmsystems immer sichergestellt.
van de batterijen is ruim een jaar.
Die Lebensdauer der Batterien ist über ein Jahr.

Inhalt
• Mobeye
• Batterien
• Benutzerhandbuch
• Verkürzte Benutzerkodes
• Aufkleber für Fenster und Türen

bij onraad. Zodra de bewegingsmelder bewegingen ziet, volgt een

Content
• Mobeye
• Batteries
• User manual
• Short user codes
• Window/door sticker

Mobeye® waakt over uw spullen

