Användarhandbok

Trådlös Öppningskontakt

Beskrivning

Den trådlösa öppningskontakten är ett tillbehör till S6evo Smartalarm. Den har en enkel
design som kan monteras upp i de flesta miljöer. Kontakten har låg strömförbrukning och
en inbyggd varningsfunktion vid lågt batteri som skickar meddelande via S6evo-appen 2-3
dagar innan batteriet måste bytas ut. Öppningskontakten är lätt att läsa in och döpa i larmet
och kan monteras på de flesta dörrar och fönster.

Tekniska specifikationer
• Strömförsörjning

1 × CR2032 knappbatteri (3V)

• Batterilivslängd

18 månader

• Strömförbrukning, överföring

20mA

• Strömförbrukning, standby

2μA

• Sändningsavstånd (till SmartBox)

Inomhus: 40m / Utomhus: 150m

• Signalfrekvens

433.92MHz

• Driftstemperatur

-10°C~40°C

• Relativ luftfuktighet

≤90%rh (ej kondenserande)

• Vikt

35.5g (exkl. batteri) 40g (inkl. batteri)

• Mått

Sändare: 80,0mm*38,2mm*13,3mm (L*B*H)
Magnet: 80,0mm*14,8*12,9mm (L*B*H)

Design, utsida

Design (sändare), insida

LED Indikator

Magnet

LED Indikator

Sändare

LED blinkar en gång: Dörr/fönster är öppet och kontakten skickar en signal till SmartBox.

Bruksanvisningar
Öppningskontakten fungerar på så sätt att Sändaren skickar en utlösningssignal till SmartBoxen
när avståndet mellan Sändare och Magnet ökar. SmartBoxen skickar sedan ut Larmsignalen.
Inläsning till SmartBox via S6evo-appen (Välj ”Lägg till tillhör”) kan göras på två sätt;
① Skanna QR-koden (Välj ”Skanna QR-kod”) som står på öppningskontakten eller
② Skicka utlösningssignalen genom att öka avståndet mellan Sändare/Magnet (Välj ”Inläringsläge”). Om du inte redan har installerat kontakten är det enklast skanna QR-koden. Följ sedan
steg-för-steg-instruktionerna i appen för att döpa kontakten. Detta görs vanligtvis utifrån kontaktens läge, t.ex. ”Altandörr, vardagsrum”, ”Fönster, sovrum”, osv.
Hur aktiveras Öppningskontakten?
① Se till att den isolerande batteriluckan är borttagen.
② Öka avståndet mellan Sändare och Magnet tills den röda LED-indikatorn lyser. Om den röda
LED-indikatorn lyser är kontakten aktiv och har ström.

Installation
• Ta ut kontakten ur förpackningen och ta bort batteriluckan.
• Läs in kontakten till SmartBoxen via S6evo appen innan montering (Se ”Användarhandbok”
ovan)
• Montera Sändare och Magnet separat på dörren/fönstret och motsvarande karm med den
dubbelhäftande tejpen som följer med, eller med skruvar (ingår inte). Sändaren kan monteras på
både höger och vänster sida av magneten beroende på monteringsförhållandena. Observera
att avståndet mellan Sändare och Magnet ska vara max. 1 cm och att enheterna sitter ovanför
varandra.
• Undvik att montera kontakten i områden med tungmetall eller elektriska ledningar / kablar.

Max 1 cm

Ingångs-/utgångsfördröjning och ”Hemma”-läge
(kallas även för ”Skalskydd och Nattskydd”)
Öppningskontakten stöder funktionen ”Ingångs-/Utgångsfördröjning” och ”Hemmaläge” som
kan ställas in i S6evo-appen.
Ingångs/utgångsfördröjning: När Öppningskontakten skickar ut en utlösningssignal
medan larmet är i lägena ”På” eller ”Hemma” försenas sändningen av larmmeddelandet
enligt den fördröjningen som har ställts in i appen (kan ställas in från 10 sek till 90 sek). Med
den här funktionen kan du slå på/av larmet på SmartPad-knappsatsen och hinna in/ut ur
huset innan Öppningskontakten skickar utlösningssignalen till Smartbox.
Du ställer in funktionen i appen: Tryck på kugghjulet i övre högra hörnet > Systeminställningar
> Avancerade inställningar/Mer.
Hemmaläge: Med Öppningskontakter på dina dörrar och fönster och larmet i ”Hemmaläge”
kan du gå runt hemmet utan att aktivera larmet. Om ett dörr/fönster med en Öppningskontakt monterad skulle öppnas i detta läge så aktiveras larmet. Med den här funktionen kan du
aktivera larmet medan du är hemma. Funktionen används ofta på natten eftersom det t.ex.
gör att du fritt kan ta gå på toalettbesök medan andra delar av huset och/eller utsidan förblir
skyddad.
Funktionen aktiveras i appen: Tryck på ikonen Månen som det står ”Hemma” på allra längst
ner på framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med ett litet blipp.
Funktionen avaktiveras i appen: Tryck på ikonen Öppet hänglås som det står ”Avaktivera”
längst ner på framsidan. Appen bekräftar dina inställningar med ett litet blipp.
Tips: Du kan aktivera andra tillbehörsenheter så att de ingår i Hemmaläget. Tryck på
kugghjulet i övre högra hörnet > Systeminställningar > Välj aktiva sensorer som ska
vara på Hemma. Kopplade Öppningskontakter er som standard aktiverade, men kan
även avaktiveras under den här menyn.

Batteribyte

① Sätt in den platta änden av en liten
skruvmejsel i luckan och vrid skruvmejseln
för att ta bort locket.

② Ta bort det använda batteriet
och sätt i 1 x CR2032-batteri så att
plus-symbolen (+) är vänd uppåt.
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