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PANDUAN PENGGUNA

Menghubungkan 
Sensor Pintu / 
Jendela ke Aqila 
Securehub™

Sensor pintu/jendela 
yang baru dibeli harus 
dihubungkan ke Aqila 
Securehub™ sebelum 
digunakan.

Untuk pengoperasian, 
silakan mengacu ke 
panduan pengguna 
Aqila Securehub™.

Baterai DC1.5V/AA

≤20uA

≤43mA

48 x 71 x 18mm

≤80 m (di Area Terbuka)

433MHz FHSS 
Frequency Hopping   
(±75KHz)

-10oC-55oC/≤80% 
(Tanpa Kondensasi)

Sumber Daya:

Arus Standby:

Arus Alarm:

Dimensi (L x W x H): 

Jarak Transmisi 
Nirkabel:

Frekuensi RF Nirkabel:

Suhu/Kelembaban:

Spesifikasi:



Fitur

Sensor Pintu/Jendela 
dapat dipasang pada 
pintu, jendela dan 
objek lainnya yang 
dapat terbuka dan 
tertutup. 

Sensor mengirimkan 
sinyal ke Aqila 
Securehub™ ketika 
magnet yang 
dipasang di dekat 
sensor bergerak 
berjauhan. 
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Sensor Pemancar
Indikator LED
Magnet
Kompartemen 
Baterai
Tombol Tamper

1. 
2.
3.
4.

5.

Alarm Tamper: 
Ketika seseorang berusaha untuk merusak, 
memindahkan atau menggerakan sensor, 
maka alarm akan berbunyi. Lalu Aqila 
Securehub™ akan langsung mengirimkan 
notifikasi alarm kepada pemilik rumah. 
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Status Kerja:

LED berkedip 1 kali: 
Pintu atau jendela 
terbuka dan sensor 
akan mengirimkan 
sinyal ke Aqila 
Securehub™. 

LED berkedip 5 kali, 
dan alarm berbunyi 
5 kali:
Tamper alarm atau 
indikasi daya baterai 
lemah.
Segera ganti baterai 
jika baterai dalam 
keadaan lemah.
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Pemasangan:

Buka kotak sensor 
dan pasang baterai 
dengan benar.

Pasang perekat 
(double-tape) pada 
dua sisi di bagian 
belakang sensor 
pemancar dan 
magnet. Pasang 
sensor pemancar 
secara hati-hati pada 
kusen pintu/jendela 
dan magnet pada 
bagian daun pintu/
jendela. 

Sensor dapat 
dipasang pada pintu 
atau jendela yang 
dapat terbuka dan 
tertutup. Pastikan 
permukaan yang 
akan dipasang telah 
dibersihkan terlebih 
dahulu.

Pastikan indikator 
lampu LED * pada 
arah yang benar. 
Pastikan magnet 
berada di sebelah 
kanan sensor 
pemancar.

1. 

3. 

2.
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Tempatkan 
sensor pemancar 
pada lokasi yang 
diinginkan. Pasanglah 
magnet dengan 
jarak tidak lebih dari 
1 cm dari sensor 
pemancar.

Hindari pemasangan 
sensor di area yang 
terdapat banyak 
logam dan kabel 
listrik. 

5. 6.

Catatan: Sensor pintu/jendela diatur dalam 
zona normal sebagai pengaturan standar. Hal 
ini akan menyebabkan alarm berbunyi dan 
langsung mengirimkan notifikasi pada aplikasi 
apabila alarm diaktifkan dan magnet menjauh 
dari sensor pemancar lebih dari 2 cm.

Silakan ikuti panduan pengguna Aqila 
Securehub™ untuk pengaturan zona.
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