
 

 

 

 

Sistema e Informações de Hardware 
Detecção de Movimento: 5m, 120 graus 

Dimensão e Peso 

Peso do Produto: 0.0210 kg 

Peso do Pacote: 0.1320 kg 

Tamanho do produto (L x W x H): 4.40 x 3.10 x 0.90 cm / 1.73 x 1.22 x 0.35 polegadas 

Tamanho do pacote (L x W x H): 13.00 x 11.00 x 3.50 cm / 5.12 x 4.33 x 1.38 polegadas 

Conteúdos do Pacote 
Conteúdo do Pacote: 1 x Mini PIR MP Alert A9 Sensor Infravermelho Detector de Movimento, 

1 x Cabo USB, 1 x Autocolante, 1 x Manual do Usuário Bilingue em Inglês e Chinês 

Alarme Com Sensor PIR Alert A9 GSM 

 

Características chave: 

sensor de alarme de alerta de detecção de movimento GSM infravermelho, um dispositivo anti-roubo perfeito. 

iniciar automaticamente o alarme quando o corpo está próximo. 

Com maior sensibilidade na faixa de 4 - 5m. 

Coloque ou cole o MP Alerta A9 PIR em uma certa altura, ele vai ativar o sistema de alarme automaticamente quando há alguém ou algo está se 

movendo para trás e para a frente dentro de 5 metros (120 graus). 

Quando o número estiver conectado, você pode ouvir o som claro em torno do alerta na faixa de 15 metros. 

longo tempo de espera, simples de operação, desempenho estável e de fácil instalação. 

Ideal para casa, escritório financeiro, quarto principal, sala de crianças, armazém, hospital ou qualquer outro segurança locais. 

Nota: Nonsupport do CDMA e um cartão de CDMA SIM. 

Especificações: 

Cartões compatíveis: GSM / SIM 

Stand-by tempo: 5 - 7 dias (sensores do corpo) ou 15 - 20 dias sem sensor de corpo 

Frequência de trabalho: 850/900/1800 / 1900MHz. Por favor, verifique se ele pode trabalhar com o seu formato de sistema local antes de comprar 

Adaptador de energia 

Entrada: 100 - 240V 50 / 60Hz 0.1A 

Saída: 1000mA 5V 

 

Instruções do produto: 

Ligar: Abra a tampa traseira. Insira o cartão SIM no convés, ele irá arrancar automaticamente. 

Número delimitada: Após 15 segundos de chamadas a partir do telemóvel ou de outros dispositivos, ele irá se conectar automaticamente, fácil de 

operar. 

ajuste do controle remoto: Envie 1111 mensagem para o número do cartão SIM, em seguida, função de controle remoto está aberto; Enviar 0000 

mensagem, em seguida, a função de controle remoto está fechado. 

 


