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

Brugervejledning
S6evo™ Vandsensor



Beskrivelse af S6evo™ Vandsensor 

Beskrivelse af S6evo™ Vandsensor 
Få øjeblikkelig besked, hvis kælderen begynder at blive oversvømmet 
eller din opvaskemaskine lækker vand. Hvis den trådløse vandsensor 
registrerer vand, vil du øjeblikkeligt modtage en notifikation direkte på 
din telefon.

Hvad gør den? 
Den trådløse vandsensor giver besked, hvis den registrerer vand.

Sådan virker den 
Når sensoren kommer i berøring med vand eller anden væske vil senso-
ren afsende et trådløst signal til din S6evo™ SmartBox og notifikationer 
omkring hændelsen, fremsendes til dig og de personer du har valgt.

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™ appen 

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 ”Vandsensor, kælder” og bekræft ved at 

trykke på i øverste højre hjørne. 



Tekniske specifikationer

 Strømforsyning CR 2032

Batterilevetid (op til) 18 måneder

Notifikation ved lavt bat-
teri

Ja

Trådløs rækkevidde (op til) 150 m. udendørs / 40 m. indendørs

Frekvens 433,92 MHz

Temperatur -0° C to +40°  C

Fugtighed (op til) 90% relativ (ikke kondenserende)

Dimensioner (hoveddel)
H: 80 mm 
B: 38 mm
D: 13 mm

Krav til brug S6evo™ system



Appearances PCB Layout



1. Indsæt en flad og lille skruestrækker i det hul som er markeret på  
billedet. Tvist forsigtigt skruetrækkeren, så coveret løftes. 

2. Udskift batteriet og sæt coveret tilbage på. 

Sådan skifter du batteriet 


