
คูมือการใชงาน

SMART MOTION SENSOR 
Detect every movement in your home.

ภาษาไทย



รายการสินคาในกลอง

คุณสมบัติการใชงาน
Smart Motion Sensor ทำงานดวยเทคโนโลยีจับรังสีอินฟาเรดของคน โดยเมื่อ
มีการเคลื่อนไหวในระยะเซ็นเซอร อุปกรณจะสามารถจับสัญญาณการเคลื่อนไหว
ของบุคคลนั ้นได โดยอุปกรณตัวนี ้จะทำงานรวมกับ Zigbee Minihub และ 
LAMPTAN HOME  App ใหคุณทราบทุกความเคลื่อนไหวในบาน และยังสามารถ
ตั้งชุดคำสั่งกับอุปกรณตัวอื ่นเมื ่อพบความเคลื่อนไหว จึงทำใหบานของคุณ
สะดวกสบายและปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
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2รายละเอียดสินคา

แผนภาพระยะเซ็นเซอร

ปุมรีเซ็ต
LEDแสดง
สถานะ

หนาเซ็นเซอร

ที่ใสแบตเตอรี่
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การแสดงผลของLED
• ไฟกระพริบชาๆ ทุกๆ1วินาที : อุปกรณกำลังหาสัญญาณในการเชื่อมตอ
• ไฟกระพริบ : จับความเคลื่อนไหวไดและทำการแจงเตือน
• ไฟกระพริบ3ครั้งใน1วินาที : แบตเตอรี่กำลังหมด ใหทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
หมายเหตุ : แบตเตอรี่สามารถใชงานได 8-12เดือน



ขอมูลสินคา
ขนาดสินค้า : Ø52.6*63.6mm.
ขนาดตัวส่งสัญาณ : 61.5*30.3*11.7mm.
แรงดันไฟฟ้า : 2 AA batteries
กระแสไฟขณะอยู่ในสถานะปกติ : ≤50µA
กระแสไฟขณะส่งสัญญาณเตือน :  ≤250mA
ระบบการส่งสัญญาณ : ZigBee HA 
ความถี่ในการทำงาน : 2.4GHz, IEEE 802.15.4 
ช่องสัญญาณ : 11, 14, 15, 19, 20, 24 and 25
Modulation Mode : OQPSK
การเข้ารหัสข้อมูล : AES-128
ความเร็วการเชื่อมต่อ : 250 Kbps
กำลังตัวส่งสัญญาณ : ≤4.5dBm
การตอบสนองในการรับสัญญาณ : ≥ -90dBm
องศาการจับสัญญาณ :  แนวนอน±70˚ ; แนวตั้ง±120˚ 
ระยะจับสัญญาณ : 7m.
ระยะส่งสัญญาณ : 80m (ในพื้นที่เปิด)
วัสดุ : PC+ABS
อุณหภูมิในการทำงาน  :  -10~50°C
ความชื้นในการทำงาน  : 10% - 90% RH
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ขั้นตอนการใชงาน
ขั้นตอนที่ 1
ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA 2ก้อน บริเวณ
ด้านล่างของอุปกรณ์ เพื่อเปิดอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบสถานะของZigbee Minihubว่าได้ทำการเชื่อมต่อกับ
LAMPTAN HOME APPแล้ว

ขั้นตอนที่ 4
เข้าแอพพลิเคชัน แล้วทำการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์โดยทำตามขั้นตอนแนะนำใน
แอพพลิเคชัน

หมายเหตุ
เนื่องจาก Smart Motion Sensor ทำงานร่วมกับ Zigbee Minihub
จึงต้องทำการเพิ่มZigbee Minihub ในLAMPTAN HOME App
ก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 5
เริ่มต้นการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2
ดาวน์โหลด LAMPTAN HOME 
application ลง smartphone 
ของท่าน
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5
แสกนQR Codeเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชัน

LAMPTAN HOME



วิธีการติดตั้ง 6

วิธีที่ 1 

วางบนโต๊ะ ชั้นวาง หรือพื้นที่ว่าง โดยไม่ต้องทำการยึด

วิธีที่ 2 

เลือกผนังที่เรียบและสะอาดทำการติดตั้งขายึดกับกำแพงด้วยสกรูและพุกพลาสติก

จากนั้นทำการติดตั้งอุปกรณ์กับขายึด โดยทำการเสียบขายึดบริเวณหลังเครื่อง

และดันลงเพื่อทำการล็อค จากนั้นทำการปรับมุมเซ็นเซอร์ตามต้องการ



ขอแนะนำในการปรับหนาเซ็นเซอร 7
1. เลือกทิศทางที่ถูกต้องในการปรับหน้าเซ็นเซอร์ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้
    เต็มประสิทธิภาพ โดยปรับจากการติดตั้งจริงและดูได้จากแผนภาพระยะเซ็นเซอร์
2. ห้ามปรับหน้าเซ็นเซอร์ไปยังจุดที่มีอุณหภูมิไม่คงที่ และห้ามติดตั้ง
    อุปกรณ์ใกล้จุดที่มีความร้อนหรือความเย็น ด้วยอุปกรณ์ทำหน้าที่จับอุณหภูมิ 
    ซึ่งการที่หน้าเซ็นเซอร์ไปจับจุดที่อุณหภูมิไม่คงที่ หรือติดตั้งจุดที่ใกล้ความร้อน
    หรือความเย็นเช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เป็นต้น จะทำให้อุปกรณ์
     ทำการแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้องได้
3.  ห้ามปรับหน้าเซ็นเซอร์ไปจุดท่ีมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

วิธีลบหรือตั้งคาใหม
1. เข้า LAMPTAN HOME App
2. เข้าที่Smart Motion Sensor  ที่ต้องการลบหรือตั้งค่าใหม่
3. กด Setting ที่รูปเฟืองมุมบนขวา
4. กด “Delete”       5. กด “Delete” อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ
6. กดปุ่ม Reset ที่ด้านหน้าอุปกรณ์ จนไฟสีเขียวดับ แสดงว่าอุปกรณ์ได้ปิดแล้ว
    จากนั้นทำการกดปุ่มอีกครั้ง จนไฟสีเขียวกระพริบ แสดงว่าอุปกรณ์พร้อม
    เชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
   
หมายเหตุ
1. ห้ามทำการกดปุ่มReset อุปกรณ์ก่อนทำการลบอุปกรณ์ในApp
2. ต้องทำการลบอุปกรณ์ ในApp ก่อนทำการDelete Family ทุกครั้ง 
     



บริการและรับประกันหลังการขาย
1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงิน /

    ใบกำกับภาษีมาแสดง ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา

    ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี ่ยนสินค้าชิ ้นใหม่ให้ ถ้าทางบริษัทฯไม่มีสินค้าใน

    คลังสินค้า ทางลูกค้าต้องรอสินค้า และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพ แตก หัก

    หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ

2. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุ 

    ต่อไปนี้

    a. การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการ

        ใช้งานที่ผิด หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน

    b. การซ่อม หรือ ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ

    c. นำสินค้า ชิ้นส่วนหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า

    d. หากสินค้า ชารุด หรือ เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการ

       ต่ออุปกรณ์ผิดวิธี การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้าและ

       การใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า
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ขอขอบพระคุณที่เลือกแลมป์ตั้น
แลมปตั้น ไลทติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
แผนกบริการลูกคา : 0-2451-2968-9



User Guide

SMART MOTION SENSOR 
Detect every movement in your home.

English



Packing list

Motion sensor is based on the human body's infrared spectrum 
detection technology. When any human body activity is within 
its detection range, it will sense the infrared ray released by the 
human body to detect the person movement. Working with the 
smart hub and [HomeMate] App,the sensor provides the home 
security defense and creates scene with other devices.
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2Product Description

Sensor Range Diagram

110˚

8m0m 2m
2m

4m 6m 10m

LED Status
LED indicator light flashes slowly, once every second : the device 
is searching for the network;
LED indicator light flashes : detecting something and alarming;
LED indicator light flashes thrice per second : the battery's 
voltage is very low, please replace the batteries as soon as possible.
Note: The battery's standby time is 8 to 12 months.

Sensor
Window

Battery Position
LED status
indicator

Reset button



Specification
Product Size : Ø52.6*63.6mm.
Transmitter Size : 61.5*30.3*11.7mm.
Power Supply : 2 AA batteries
Standby Current : ≤50µA
Alarm Current : ≤250mA
Communication Protocol : ZigBee HA
Opearting Frequency : 2.4GHz, IEEE 802.15.4 
Channels : 11, 14, 15, 19, 20, 24 and 25
Modulation Mode : OQPSK
Encryption Mode : AES-128
Communication Speed : 250 Kbps
Transmission Power : ≤4.5dBm
Receiver Sensitivity : ≥ -90dBm
Detection Range : Horizontal±70˚ ; Vertical±120˚ 
Detection Distance : 7m
Tranmission Distance : 80m (in open area)
Material : PC+ABS
Operating Temperature : -10~50°C
Operating Humidity : 10% - 90% RH
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Operation Guide
Step 1
Insert 2 AA batteries at the bottom
side of device for power on.

Step 3
Ensure that the Mini Hub has access to the "LAMPTAN HOME" App

Step 4
Connect Device with LAMPTAN HOME

APP and add devicet according

to the route guide.

Remark
According to the smart motion sensor working system, it needs to link
with Zigbee mini hub. Therefore, user needs to add Zigbee minihub
device in Lamptan Home application before starting to use device.

Step 5
Enjoy your device.

Step 2
Download LAMPTAN HOME 

application on your smartphone.

4



5
Scan QR Code for downloading

LAMPTAN HOME application



6Installation Tips
Option 1 

Directly on desktop or other place, do not need

to use the bracket.

Option 2 

Choose clean and flat wall, and then mount the bracket on the wall

with the screws. Then fix device with bracket by insert bracket at 

back side of device and push down to lock, then adjust device angle.
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How to reset Smart Motion Sensor
1. Go to LAMPTAN HOME App
2. Choose Smart Motion Sensor you want to delete or reset
3. Go setting by touch gear icon at top corner
4. Choose “Delete”   5. Choose “Delete” again for confirm delete device
6. Hold down the "Reset" button untill the green light is out.
   This means that the transmitter has been switched off the network, 
   short press one time to make the grezen light flash slowly.
   This means that the transmitter can be reconnected to the network. 
   Remark
1. Do not push reset button before delete device in App
2. Always delete device in App before Delete Family
     

Adjust Sensor Window Tips
1. Choose the correct installation direction : To achieve the 
    best results,  by according to the actual situation and reference 
    range diagram for installation.
2. Do not point towards heat or cold sources: The infrared detection
    is closely related to temperature. An unstable ambient temperature
    may trigger a false alarm. Therefore, the infrared devices should be 
    installed away from heaters, air conditioners, refrigerators or 
    potential heat and cold generator.
3. Do not point towards moving objects : Moving objects may trigger
    a false alarm. 



Warranty and after-sales service
1. Warranty period shall be valid for 1 year since the date of 
     purchase, it’s subject to purchase invoice. For any 
     malfunction caused by inferior quality (normal usage), 
     the company will repair it for you free of charge.   
     Meanwhile, exchange of goods (due to quality problem) 
     is available to you within 7 days. 
2. Exceptions are as follows: 
    a. Any malfunction or defect caused by improper usage 
        conditions or environment. 
    b. Any malfunction or defect caused by improper installation, 
        usage, unauthorized maintenance, modification, force   
        majeure or external causes. 
    c. Any malfunction or defect resulted from applying any 
        third- party product, software or component.
    d. Any malfunction or damage not caused by the product’s 
        design, technology and quality etc. 
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Thank you for choose LAMPTAN
LAMPTAN LIGHTING (2001) Co.,LTD
3 Soi Thianthale 19, Bangkhunthian- Chaithale Rd.,
Thakarm, Bangkhunthian, Bangkok 10150 
Customer Service : 0-2451-2968-9


