HEYI W20 VARASHALYTIN

Pika-asennusohje

v1.0

1. Tutustu laitteen Englanninkieliseen asennusohjeeseen.
2. Mikäli käytät WiFi yhteyden lisäksi/tilalla SIM-korttia, poista siitä PIN-koodikysely
ja asenna se hälyttimen SIM-korttipaikkaan ennen laitteen käynnistystä.
3. Kytke hälyttimen virtalähde ja tarkista, että laite käynnistyy.
4. Asenna mobiilisovellus (apps) matkapuhelimeesi ja seuraa sen ohjeita.
5. Mikäli tarvitset lisätietoa asennuksessa, ota yhteys Microdatan tekniseen tukeen.

HEYI W20 OHJELMISTON ASENNUS:
Asenna ohjelmisto käyttämällä älypuhelinta QR koodin lukemiseen tai hae sovellus
suoraan hakusanoilla ’Smart Alarm’ puhelimeesi sopiva ohjelmisto App Storesta tai
Googlen Play kaupasta.

Käynnistä asentamasi ohjelma ja tee tunnukset tai kirjaudu jo aiemmin tekemilläsi tunnuksilla.

Huom!

Mikäli olet unohtanut salasanasi niin ilmoittamasi sähköpostiosoite on oltava
toiminnassa tunnusten palautusta varten.
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Ohjelmaan kirjautumisen jälkeen valitse oikeasta alareunasta ’Personal’ ja vaihda haluamasi kieli
kohdasta ’Language’.

Seuraa ohjelman antamia ohjeita laitteen liittämiseksi langattomaan WIFI verkkoosi.
Erikseen hankittavien antureiden asennusohjeet löytyvät englanninkielisestä käsikirjasta.
HÄLYTTIMEN PAINONAPIT JA LIITTIMET:

Arm/Disarm: Lyhyesti painamalla valitse Hälytys päälle, Hälytys Koti tilassa tai Hälytys pois.
Enroll:
Lyhyesti painamalla suorittaa kyselyn GSM tilasta.
Pitkä painallus langattomien laitteiden lisäykseksi
WIFI button: Pitkä painallus WIFI verkon tilan tarkistus
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Äänimerkki

Toiminto

Lyhyt ’Di’

Langattoman laitteen liitäntä onnistunut
Hälytys aktivoitu

Pitkä ’Di’

Väärä toiminto
Langaton laite yritetty liittää toistamiseen

2 lyhyttä ’Di’

Oikea toiminto
Hälytys poistettu

Lyhyt (1s) ’Di’

Hälytyksen aktivoinnin viive
Hälytyksen viive

Pitkä (15s) ’Di’

Akku vähissä

KAUKO-OHJAIN:

Away Arm : Käytetään kun valvottavassa tilassa ei ole kukaan paikalla.
Kaikki anturit aiheuttavat hälytyksen.
Home Arm : Käytetään kun valvottavassa tilassa ollaan paikalla.
Liiketunnistin ei aiheuta hälytystä.
Käyttäjän on määriteltävä tunnistimet erikseen haluamallaan tavalla.
Disarm:
Hälytys pois päältä.
Ainoastaan erikseen määritellyt (palo, kosteus yms.) aina aktiiviset anturit hälyttävät.
SOS:
Hätätilassa painamalla SOS nappia hälytys tehdään välittömästi.
GSM yhteyden tilan tarkistus
Laitteen ollessa valmiustilassa, paina lyhyesti paneelin ’Enroll’ nappia ja tarkista GSM tila.
Merkkivalo

Tila

Pitkä kirkas

GSM toimii normaalisti

Vilkkuu nopeasti

GSM virhetila tai yhteysvirhe

Vilkkuu hitaasti

GSM signaali heikko tai puuttuu kokonaan
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