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A caixa contém: 
1 Sensor de Fumaça; 2 pilhas AAA, Parafusos para fixação; Fita de 
fixação; 1 Guia de Usuário.

Especificações Técnicas:
Bateria: 2 pilhas AAA
Consumo do alarme: ≤300mA
Consumo em repouso: ≤30μA
Corrente: <100mA
Som do alarme: 85dB/3M
Luz indicativa: LED vermelho
Sensibilidade: 1,8%/ft ±0,8%/ft
Alcance do sensor (estimado): 30 m2

Rede sem fio: 2.4GHz, padrão 802.11b/g/n
Temperatura de uso: -10°C ~ 50°C 
Umidade de uso: 10% ~ 95%
Dimensões: 128 x 128 x 42mm
Peso: 123,2g

O Sensor de Fumaça Inteligente identifica situações de incêndio 
enviando alertas para o smartphone no aplicativo HI by Geonav ou 
por aviso sonoro. A concentração de fumaça é detectada usando 
um princípio de refração das partículas de fumaça na faixa de luz 
infravermelha, que é verificada pelo sensor. Ao atingir o limite pré-
definido, o alarme sonoro é disparado e notificações são enviadas 
para o smartphone.

Este produto é indicado para residências e também ambientes 
corporativos. É possível definir diferentes limites para o alarme de 
fumaça de acordo com a temperatura, umidade e velocidade do 
vento em locais diferentes.

DFWIFI Detector de fumaça, pilhas AAA, Wi-F
Chave de pedido: 



MODO DE USAR:
Atenção: Antes de instalar o Sensor de Fumaça, siga estes passos

1. Pressione o botão de teste para verificar o volume do alarme sonoro.
2. Verifique o local onde será instalado para que não fique muito longe 
do roteador ou em um ponto de sinal fraco de Wi-Fi.
3. Identifique o status da luz indicadora para reconhecer o que signifi-
cam.
4. Use pilhas alcalinas para ter uma maior autonomia de uso.

Teste e Instalação

1 Defina o local para fixar a base do sensor com parafusos. Sugerimos 
o teto e no centro do ambiente.
2 Coloque as pilhas dentro do sensor, pressione o botão central, a luz 
de funcionamento acende rapidamente e depois apagará; pressione o 
botão novamente e mantenha pressionado por 5 segundos para colo-
car o sensor em modo de configuração (a luz irá piscar rapidamente).
3 Siga os passos do aplicativo para configurar o sensor (leia mais a se-
guir). A luz irá ficar acesa e depois se apagará quando o processo tiver 
terminado.
4 Em modo normal, a luz indicadora do sensor pisca uma vez a cada 
20 segundos.
5 Pressione o botão de teste por mais de 3 segundos; o sensor emitirá 
um alarme sonoro e luminoso, enviando uma notificação para o smar-
tphone. Para desligar o aviso, aperte o botão central; outra notificação 
será enviada para o aplicativo indicando que o alarme foi desligado.
6 Quando fizer um teste com fumaça, direcione-a diretamente para o 
sensor. O alarme irá acionar o aviso sonoro e a luz indicativa pisca rapi-
damente. Pressione o botão central para encerrar o teste. 
7 A distância horizontal do sensor para a parede e do fluxo de fumaça 
não deve ser inferior a 0,5 metro.
8 Não pode haver obstruções dentro do raio de 0,5 metro na horizontal 
ao redor do sensor.
9 A distância horizontal do sensor até o lado mais próximo da saída de 
ar condicionado não deve ser inferior a 1,5 metro e a distância horizon-
tal da abertura do teto do suprimento de ar não deve ser menor que 
0,5 metro.




