
Designet i Danmark

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.
Kom ihåg att spara manualen för framtida referens.

Användarhandbok
S6evo™ Utomhus siren
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Beskrivning av S6evo™ Utomhus siren
Denna siren avger en kraftfull 115 dB sirenljudet & Flash-funktion.

Montera på utsidan av huset och visa potentiella inbrott att ditt hem är 
larmsäkert. Utomhussirenen är batteridriven med en batteritid på upp till 
36 månader, beroende på hur du ställer in den i förhållande till bekräftan-
de ljud och blixtfunktion.

Vad gör den?
Utesirenen skrämmer och betonar tjuven med det kraftfulla 115 dB siren-
ljudet och blixtljuset om larmet går.

Så här fungerar det
Utesirenen är väderbeständig. Sirenen kommunicerar trådlöst till din S6e-
vo ™ Smart Box och är därför lämplig för utomhusmontering.
Om larmet går skickar din SmartBox en trådlös signal till sirenen för att 
starta. I appen kan du anpassa sirenen så att den låter både med det 
kraftfulla 1115db-sirenljudet och med blixtljus.

Utesirenen (S6OS18) kan drivas på två sätt:

1. Batteri: Installera sirenen inklusive medföljande batterier, som har en 
standby-livslängd på upp till 36 månader. Detta är standardlösningen.

2. Nätström (220V): Lägg till den här externa strömförsörjningen om du 
vill ha nätström som huvudströmkälla. Lämna batterierna kvar i sirenen 
så fungerar de som reserv i händelse av strömavbrott. Även om strömför-
sörjningen är installerad kommer du fortfarande att få ett meddelande på 
din telefon när reservbatterierna måste bytas ut.

Komma igång
Det är både enkelt och snabbt att ansluta ytterligare tillbehör till ett S6evo 
larmpaket.

Detta görs genom att skanna QR-koden på själva sirenen.

Börja med att sätta på sirenen på ON / OFF-knappen.



Detta finner du följande:
1. Skruva loss det bakre locket på sirenen
2. Under gummibeslag finns en svart PÅ / AV-knapp
3. Detta måste vara inställt på ON

Öppna sedan din S6evo-app

I den öppna appen trycker du på  i det övre högra hörnet

Nu är du under systeminställningar i din app.
1. Tryck på ”+ Lägg till tillbehör” längst ner på sidan
2. Välj Skanna QR-kod
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden för sirenen. Skannin-

gen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i skannerfönstret.
4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel ”Siren, skjul” och bekräfta gen-

om att trycka på krysset i det övre högra hörnet.

Inställningar för siren
Sirenen kan justeras efter behov. Detta görs enkelt i appen.
Öppna S6evo-appen.

I den öppna appen trycker du på  (i det övre högra hörnet)
1. Tryck på externa sirener
2. Tryck på den siren du vill redigera
3. Installera nu sirenen enligt dina behov
4. Avsluta med √ (uppe till höger)

FAQ
QR-koden laddas inte
Försök igen. Se till att QR-koden ligger inom skanningsfältet. Om det 
fortfarande inte fungerar, skanna manuellt.

Hur kodar jag manuellt?
1. När du trycker på + Lägg till tillbehör kan du välja inlärningsläge.
2. Välj version av tillbehör för S6evo ™.
3. Välj typ av tillbehör. I det här fallet är det externa sirener.
4. Tryck sedan på Börja lära.

Kan fortfarande inte ansluta
Se till att din telefon och SmartBox är anslutna till samma WiFi-nätverk 
och att mobildata är avstängd.



 Teknisks specifikationer

Kraft 3 x D batterier / 220V

Ljud Volym 115 db

Meddelanden Lågt batteri: Ja – Sabotage: Ja

Trådlös anslutning RF 433.92 MHz

Trådlöst sortiment Inomhus 40 m/Inga hinder 150 m

Använda sig av Utomhus

Temperatur -10°C/+40°C

Omgivande luftfuktighet 90% relativ (icke-kondenserande)

Mått H240 x B220 x D70 mm

Utseende

Sabotage knapp

Här är skruven 
för att skruva av 
bakstycket

On/Off-
knap

Kontakt för  
strömförsörjning

Testknapp

Återställnings-
knapp


