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DETECTIFY KÄYTTÖOHJE 
 

HUOMIO! Detectify R1 on staattisen sähkön purkaukselle herkkä laite. Noudata 
varotoimenpiteitä, kun avaat laitteen kotelon. 

 
KULJETUS 
 
Noudata varotoimenpiteitä ja ota yhteyttä kuljetuspalveluun vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
ennen kuin kuljetat laitteita. Laite sisältää litiummetallipariston, joka sisältää 1,4 grammaa 
litiumia. Älä poista laitteiden pakkausmateriaalia tai pakkaa laitteita uudestaan, ellei se ole 
tarpeellista.  
 
ASENNUS 
 
Asennuksen suorittamiseksi tarvitset pienen tasapäisen ruuvimeisselin. 
 

1. Lue ja kirjoita muistiin laitteen Sigfox-tunniste ja PAC-avain. Tunniste ja avain löytyvät 

laitteen takakannessa olevasta tarrasta. Lisäksi tunniste ja avain löytyvät tarran QR-

koodista. 

2. Avaa laitteen kotelo käyttämällä pientä tasapäistä ruuvimeisseliä. Aseta ruuvimeisseli 

laitteen ja kannen väliin ja pyöräytä ruuvimeisseliä varovasti, kunnes kansi irtoaa. 

3. Kytke laitteen paristo. 

4. Sulje laitteen kotelo. Älä kosketa laitteen antennia. 

5. Asenna laite seinään käyttämällä kaksipuoleista teippiä tai asennuslevyä. 

 
HUOMIO! Älä asenna laitetta, jos paristo on rikki. Irrota paristo välittömästi ja ota yhteyttä 

laitteen toimittajaan. 
 
KÄYTTÖ 
 
Laitetta on tarkoitettu tilojen käyttöasteen tarkkailuun. Laitetta voidaan kuitenkin soveltaa 
moneen muuhunkin käyttötarkoitukseen. Laitteen toiminta perustuu passiiviseen infrapuna-
anturiin, joka havaitsee lämmönlähteen eli esimerkiksi ihmisen tai eläimen liikkeen. Laite ei 
havaitse liikettä ikkunan läpi, koska infrapunasäteet eivät läpäise tavanomaista ikkunalasia. 
 
Laite havaitsee kohteen liikkeen noin viiden metrin etäisyydeltä. Laitteen kuvakulma on noin 90 
astetta. Sekä havaitsemisetäisyys että kuvakulma voivat kuitenkin vaihdella riippuen kohteen ja 
taustan lämpötilaerosta, kohteen koosta ja kohteen liikkeen nopeudesta. 
Jos tila ei ole käytössä, niin laite lähettää ilmoituksen noin kahden tunnin välein. Jos tila otetaan 
käyttöön, niin laite lähettää ilmoituksen välittömästi. Jos tilan käyttö jatkuu, niin laite lähettää 
ilmoituksen noin 15 minuutin välein. 
 
Laitteen paristonkesto riippuu tilan käyttöasteesta. Paristonkesto on noin kahdeksan vuotta, jos 
laite lähettää keskimäärin 20 ilmoitusta päivässä. 
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YHTEYS FOXEIOT PILVIPALVELUUN 
 
Jos laite on yhdistetty FoxerIoT pilvipalveluun, sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Voit 
välittömästi kirjautua FoxerIoT pilvipalveluun ja seurata mittaustuloksia.  
 
YHTEYS SIGFOXIN PALVELIMELLE 
 
Rekisteröi laite Sigfox-verkkoon käyttämällä Sigfoxin palvelinta osoitteessa backend.sigfox.com. 
Tarvitset laitteen rekisteröintiä varten laitteen Sigfox-tunnisteen ja PAC-avaimen. Lisätietoja 
löytyy Sigfoxin palvelimen dokumentaatiosta. 
 
HYÖTYKUORMAN TULKITSEMINEN 
 
Laite lähettää aina yhden arvon, joka ilmaisee laitteen tilan. 
  

TAVUT KUVAUS YKSIKKÖ TAVUJÄRJESTYS TYYPPI 

1 Tila Ei sovellettavissa Merkitsevin ensin Positiivinen kokonaisluku 

 
Arvo voidaan tulkita seuraavasti: 
0x00  Tila ei ole käytössä 
0xFF  Tila on käytössä 
 
HÄVITTÄMINEN 
 
Tarkista määräykset elektronisen jätteen ja litiummetalliparistojen hävittämiseksi ennen kuin 
hävität laitteita. 
 
TUKI 
 
Tukiasioissa tulee ottaa ensisijaisesti laitteen toimittajaan. Jos laitteen toimittaja ei ole tiedossa, 
niin voit ottaa yhteyttä tukeen sähköpostitse osoitteessa support@connectedfinland.fi tai 
puhelimitse numerossa +358 10 311 5800. 
 


