Brugervejledning

S6evo™ Udendørs Sirene

Venligst læs denne manual grundigt før brug.
Husk at gemme manualen til fremtidigt brug.

Designet i Danmark

Beskrivelse af S6evo™ Udendørs sirene
Ekstremt kraftig 120 dB udendørs sirene. Montér på ydersiden af huset og
vis potentielle indbrudstyve, at dit hjem er alarmsikret. Den udendørs sirene har et indbygget genopladeligt backup-batteri som sikrer, at sirenen
virker hvis strømforsyningen saboteres eller under strømafbrydelse.
Hvad gør den?
Den udendørs sirene skræmmer og stresser tyven med den kraftige 120
dB sirenelyd og flashlys, hvis alarmen går.
Sådan virker den
Den udendørs sirene er vejrresistent. Sirenen kommunikerer trådløst til
din S6evo™ Smartbox og er derfor velegnet til udendørs montering. Hvis
alarmen går, vil din SmartBox sende et trådløst signal til sirenen om at gå
i gang med at hyle og blinke. Sirenens indbyggede backup-batteri oplades automatisk, når sirenen er tilsluttet strømforsyning.
Kom godt i gang
Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo™
alarmpakke.
Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.
Start med at åbne S6evo™ app’en
I den åbne app trykkes på

(øverst i højre hjørne)

Vælg systemindstillinger
1.
Tryk på + Tilføj tilbehør nederst på siden
2. Vælg Scan QR-kode
3.
Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på kameraet. Scanningen
foretages automatisk, når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.
4. Navngiv nu tilbehøret. Fx ”Sirene, skur” og bekræft ved at trykke på
i øverste højre hjørne.
Indstillinger af sirenen
Sirenen kan indstilles efter behov.
Dette gøres nemt i app’en.

Åben S6evo™ app’en.
I den åbne app trykkes på
1.
2.
3.
4.

(øverst i højre hjørne)

Tryk på Eksterne sirener
Tryk på den sirene, du ønsker at redigere
Installér nu sirenen efter dine behov
Afslut med flueben (øverst til højre)

FAQ
Den vil ikke indlæse QR-koden
Prøv igen. Vær sikker på at QR-koden er indenfor scanningsfeltet.
Virker det stadig ikke, så scan manuelt.
Hvordan scanner jeg manuelt?
Når du trykker på + Tilføj tilbehør, kan du vælge Indlæringstilstand.
Vælg version af tilbehør til S6evo™. Vælg typen af tilbehør. I dette tilfælde
er det Eksterne Sirener. Tryk dernæst på Start indlæring.
Kan stadig ikke forbinde
Sørg for at din telefon og SmartBox er tilsluttet samme WiFi-netværk.
Skal S6evo™ Udendørs Sirenen altid være tilsluttet strøm?
Ja, det skal den.
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Tekniske specifikationer
Strømforsyning

Stikkontakt (EU)

Backupbatteri

600 mAh genopladeligt Ni-MH batteri for
20 timers standby backup

Trådløs rækkevidde (op til)

150 m. udendørs / 40 m. indendørs

Frekvens

433.92 MHz

Temperatur

-10°C to +40°C

Fugtighed (op til)

90% relativ (ikke kondenserende)

Dimensioner (hoveddel)

H: 263 mm
B: 195 mm
D: 61 mm

Volumen

120 dB

Flashlys

Rød

