
Designet i Danmark

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

Användarhandbok
S6evo™ Utomhussiren
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Beskrivning av S6evo™ Utomhussiren
Extremt kraftfull 115 dB utomhussiren. Montera på utsidan av huset och 
visa potentiella inbrottstjuvar att ditt hem är larmskyddat. Utesirenen har 
ett inbyggt uppladdningsbart batteri som säkerställer att sirenen fungerar 
om strömförsörjningen är saboterad eller vid strömavbrott.

Vad gör det?
Den utomhus sirenen skrämmer och stressar tjuven med det kraftfulla 
115 dB sirenljudet och blixtljuset om larmet slocknar

Så här fungerar det
Den utomhussiren är väderbeständig. Sirenen kommunicerar trådlöst till 
din S6evo™ SmartBox och är därför lämplig för montering utomhus. Om 
larmet aktiveras skickar din SmartBox en trådlös signal till sirenen för att 
börja tjuta och blinka. Sirens inbyggda reservbatteri laddas automatiskt 
när sirenen är ansluten till en strömförsörjning.

Kom igång
Att ansluta ytterligare tillbehör till ett S6evo™ larmpaket är både enkelt 
och snabbt. Detta görs genom att skanna QR-koden för det tillbehör du 
vill lägga till.

Start med at åbne S6evo™ app’en 

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

Välj systeminställningar 
1. Tryck på + Lägg til tillbehör längst ner på sidan 
2. Välj Skanna QR-kod
3. Använd nu telefonen för att skanna QR-koden på kameran.  

Skanningen utförs automatiskt när QR-koden är helt synlig i  
skannerfönstret. 

4. Namnge nu tillbehöret. Till exempel ”Siren, gavel” och bekräfta  

genom att trycka på i det övre högra hörnet.
 



Inställningar för sirenen
Sirenen kan ställas in 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 kryssmarkeringen (uppe till höger)

FAQ 

Det kommer inte att ladda QR-koden
Försök igen. Se till att QR-koden finns i skanningsrutan. Om det fortfaran-
de inte fungerar, installera manuellt.

Hur installerar jag manuellt?
När du trycker på + Lägg till tillbehör kan du välja Lärningsläge. Välj ver-
sion av S6evo ™ -tillbehöret. Välj typ av tillbehör. I det här fallet är det 
externa sirener. Tryck sedan på Start Learning.

Kan fortfarande inte ansluta
Se till att din telefon och SmartBox är anslutna till samma WiFi-nätverk.
 
Ska S6evo™ Utomhussiren alltid vara ansluten till ström?
Ja, det borde det. 



Appearances
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Strömanslutning

 Tekniske specifikationer

Strömförsörjning Utlopp (EU)

Reservbatteri 600 mAh uppladdningsbart Ni-MH- 
batteri i 20 timmars säkerhetskopiering

Trådlöst intervall (upp till) 40 m. inomhus / 150 m. utomhus

Frekvens 433,92 MHz

Temperatur -10°C til +40°C

Fuktighet (upp till) 90% relativ (ej kondenserande)

Dimensioner (hoveddel) H: 263 mm 
B: 195 mm 
D: 61 mm

Volym 115 dB

Flash lampa Rød


