sfty Sense Manual

Om sfty Sense
sfty Sense är en komplett säkerhetsenhet för hemmet. Det är en brandvarnare
som alltid är på - och den har en rörelsedetektor (inbrottslarm) som du kan
sätta på och stänga av. Den mäter och visar också temperatur och
luftfuktighet där den placeras. Med andra ord: Många funktioner i en och
samma, batteridrivna enhet. sfty Sense använder ditt WiFi-nät för att varna
dig och andra via sfty-appen.
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Vad finns i boxen?

●
●

sfty Sense
Plastbricka

●
●

Fjärrkontroll
Kardborreband

4 stk. Energizer
AA Litium batterier
(inte laddbara)

Klistermärke

●
●

Skruvar
sexkantsnyckel

●
●

Snabbguide
Manual
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Innan du börjar
Ladda ner sfty appen från Apple Appstore eller Google play och skapa ett
konto
Vi inser att inte alla tycker om att läsa manualer eller guider, men om du
tänker lämna oss för att starta installationen redan nu - kanske du vill snabbt
kontrollera listan "Se till att du lyckas!" först.

Se till att du lyckas!
●
●
●

●
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Ansluter du enheten till ett 2.4 Ghz WiFi-nätverk? (5 Ghz stöds inte, men de
flesta 5G-nätverk har lyckligtvis 5G i sitt namn så att du kan undvika dem)
Skriver du in rätt lösenord för ditt hems WiFi-nätverk?
Väntade du på att sätta i batterierna tills guiden sa till dig? (Om du gör
det för tidigt kanske du måste ta bort ett batteri och sätt in det igen för att
starta om enheten)
Se till att alla batterier är ordentligt på plats och är vänd åt rätt håll (ett
blått ljus ska börja blinka när de är på plats)

Start the installation wizard
Gå till my.sfty.com/download för att
ladda ner vår app och registrera ditt konto

På huvudsidan i appen; Tryck på
meny-ikonet

http://my.sfty.com/download

Tryck Lägg till ny produkt

Tryck på sfty Sense och följ guiden

HJÄLP MIG

LÄGG TILL NY PRODUKT

INSTÄLLNINGAR
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Placering och montering
Placera den löstagbara plastbrickan i taket med häft-kuddarna. Skruva fast
den med de bifogade skruvarna. Det är inte möjligt att montera din Sense i
plastbrickan utan batterier. Kom ihåg att placera batterierna i rätt riktning.
Leta efter + eller - symbolet i batterifacket. Placera batteriet med + änden
först och tryck sedan ordentligt nedåt.

●

Placera INTE sfty Sense i närheten av luftkonditioneringsapparater
eller luftkanaler som kan förhindra att rök når detektorn

●

Placera INTE sfty Sense nära ugnar eller andra källor som ger rök,
matos, ånga eller liknande. Detta kan orsaka falska larm

●

Försök INTE montera sfty Sense i plastbrickan utan batterier

Hitta en bra placering
För att placera enheten optimalt. Tänk på följande:
●
●
●
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Är placeringen minst 1m från vägg eller tak?
Är placeringen lämplig för att detektera rörelse?
Har placeringen bra WiFi-signal?

PLATT TAK

LUTANDE TAK

1 meter eller mer från alla väggar

1 meter eller mer från det lutande
takets topp och väggen

VÄGG

VÄGG

7

Hemmets detaljer och inställningar
Om du klickar på ditt hems namn på appens huvudskärm, får du fram detaljer
och inställningar för hemmet

Se status för alla enheter

Alla enheter i ditt hem är listade med sin nuvarande status och ett
diagram för temperatur och luftfuktighet

Lägg andra personer till i hemmet

Folk som bor med dig, och behöver ha tillgång till dina funktioner i
hemmet, eller vänner och familj som du vill ska få larm när något
händer

Inställningar för hemmet

Alla inställningar och funktioner för hemmet som t.ex. :
●
●
●
●
●
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Ändra PIN-kod för fjärrkontrollen
Ändra sensitivitet för rörelsedetektor
Sätta varningsnivåer för luftfuktighet och temperatur
Ändra namn på hemmet
Lägga till eller ta bort enheter

9

Rörelselarm
Sfty Sense kan användas som ett enkelt rörelselarm du sätter på eller stänger
av med sfty appen. Innan du använder rörelselarmet, borde du veta följande:

Du kan sätta larmet PÅ via appen från var som helst, men aktiveringen
är inte omedelbar
Första gången du använder rörelselarmet tar det faktiskt upp till 1 timme innan
dina enheter är redo att varna dig om rörelse. Appen kommer att berätta hur
många minuter tills rörelselarmet är klart - när du sätter på.
Men, om du använder larmet regelbundet, sänkts denna maximala
aktiveringstid till 15 minuter.

Att STÄNGA AV larmet tar bara några sekunder
Om du går in i ditt hem och aktiverar rörelselarmet - hörs det skonsamma pip
från din sfty Sense för att påminna dig om att den är nu i en nedräkning på 60
sekunder för att starta sirenen för rörelse. Om du öppnar sfty-appen och
stänger av larmet slutar nedräkningen och larmet stängs av inom 5 sekunder.
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Sätta rörelselarmet PÅ
Sätt PÅ larmet från var som helst, via appen

Upp till
1 timme*
*Första gången du sätter på larmet
via appen tar det upp till 1 timme
innan det är aktiverat. Däremot
minskar denna aktiveringstid till max
15 minuter om du använder larmet
ofta.

Sätt PÅ larmet omedelbart, med fjärrkontrollen
ON
Tryck och håll ON
inne i 2 sekunder
PIN-KOD
Ange din 4-siffriga
PIN-Kod med
bestämda tryck
ON (igjen)
Tryck bestämd på
ON en gång till
Test / Mute-knappen blinkar blått varje gång enheten
registrerar ett kommando från fjärrkontrollen

1 min *
*När du sätter på larmet med
fjärrkontrollen vil larmet alltid vara
aktivt inom 1 minut.
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Stänga AV rörelselarmet
Stänga AV från var som helst, via appen

60 sek. nedräkning
Stängs AV på
några
sekunder,

Stänga AV med fjärrkontrollen
OFF
Tryck och håll OFF
inne i 2 sekunder
PIN-KOD
Ange din 4-siffriga
PIN-Kod med
bestämda tryck
OFF AGAIN
Tryck bestämd på
OFF en gång till
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Om du går in i ditt
hem medans ditt
rörelselarm är PÅ,
kommer dina
enheter att skicka ett
pip i 60 sekunder
under tiden de
räknar ned till larm.
Under denna tiden
kan du stänga AV
larmet via appen
eller med
fjärrkontrollen

Röklarm
Lokal siren, app-larm och varning via SMS

Om en sfty Sense upptäcker höga nivåer av rök, startar alla dina enheter
sirenen. Alla användare som du har lagt till i ditt hem med inställningen "ta
emot brandlarm" kommer få ett larm från appen och / eller ett SMS.

Ta bort röken, inte batterierna

Om du har kontroll på situasjonen: lufta ut eller vinka bort det som orsakar
att din rökdetektor går av. Du kan också dra din enhet direkt ner från
plastbrickan (den hålls uppe av magneter) och blåsa hårt i springorna på
sidan. I det ögonblick din enhet märker att det nu är lite rök - kommer den
att sluta larma, stillna dina andra enheter och berätta för alla som fick larm
på telefon att allt är nu ok.
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Test / Dämp knapp

Test / Dämp
knapp

Et bestämd tryck på Test / Dämp för att dämpa ett röklarm

Om rökdetektorn startar sirenen, men du har kontroll på situationen (matos eller
annet) - tryck bestämd på test / dämp knappen för att stillna larmet.. Detta
kommer också att desensibilisera enheten i 10 minuter, så det kommer att krävas
mer rök än normalt för att sätta igång nytt larm
Du kan också desensibilisera enheten innan du gör något du vet kan skapa rök
eller andra partiklar i luften, för att minska risken för att helt larmet går av de
nästa 10 minuterna.

Håll test / dämp-knappen intryckt i 2-3 sekunder

Håll test / dämp-knappen intryckt i 2-3 sekunder för att utföra ett test.
Genom att göra detta kommer enheten (och andra sfty Sense-enheter i ditt hem)
att göra ett kort larmtest. Användare som läggs till ditt hem med lämpliga roll får
också ett testlarm via sfty-appen.
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Test / Dämp-knapp ljussignal
Enhet start / omstart
När det 4: e batteriet sätts in (antingen första gången du sätter i dem eller efter att du
tagit bort ett batteri och sätter in det igen); blinkar test / dämp-knappen blått och rött
en gång för att indikera att enheten startar upp. Detta sker också efter att enheten
har utfört en mjukvaruuppgradering.
Försöker koppla till WiFi / Installationsläge
När enheten har startat (första gången eller omstart) - kommer den att kontrollera
om den har en fungerande WiFi-konfiguration. Om den inte har detta, går den i
installation / omkonfigurationsläge i upp till 3 minuter. Under denna WiFi-kontroll
(och eventuellt följande installationsläge) blinkar det blått. Om du redan har
installerat enheten, men den blå blinkningen fortsätter i mer än 15 sekunder - måste
du kontrollera dina WiFi-inställningar.
Firmware uppdatering
Snabba blå ljusblink betyder att enheten uppdaterar sig själv med ny firmware.
Konfiguration mottagen
Ett långt blått ljus betyder att enheten har fått en konfigurationsfil från vår server och
allt ska vara bra. Detta händer i slutet av en lyckad installation och en stund efter en
omstart av enheten.

Rökvarning
Röda ljusblink innebär att vi för närvarande upptäcker högre än normala röknivåer
och enheten närmar sig röklarmsläget.
Röklarm
Kriteriet för röklarm har uppnåtts och enheten är nu i full larm
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Ljussignal från rörelsesensorn

Rörelsesensor / lampa

Levande

När du har installerat enheten blinkar ljuset i rörelsesensorn försiktigt
grönt var 30: e sekund för att visa att din sfty Sense lever. För att
undvika att vara en irriterande distraktion i ett mörkt rum, har vi satt
det här ljuset med låg styrka och det kan vara svårt att upptäcka i ett
väl upplyst rum.

Lågt batteri

Appen är det bästa stället att se status på enheten och här vill du
också få varning om batterierna är låga. Rörelsesensorn vill blinka
gult och enheten kommer att avge en kort pip varje tredje timme om
batterinivån faller så lågt att enheten går i energisparläge. I det här
läget avaktiveras rörelsedetektering och enheten rapporterar inte
längre via WiFi, men rökdetektering, lokalradio och sirenen kommer
fortfarande att fungera.
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Allmänt underhåll
Rengöring

Din sfty Sense behöver inte mycket underhåll, men undvik att få en
uppbyggnad av damm eller andra partiklar i enhetens rökkammare
●

Drag ner enheten från magnetfältet

●

Blås hårt i springorna för att rensa kammaren. Du kan också
försiktigt använda en dammsugare från utsidan

Obs! Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel (som
glasrengörare) på din sfty Sense. Spraya inte luftfräschare, hårspray eller
andra aerosoler nära sfty Sense. Få inte vatten inuti enheten eller måla över
den.

Testa din enhet

Testa din sfty Sense en gång i månaden genom att trycka och hålla i
testknappen i minst 2 sekunder. Du bör höra ett mycket högt pip och sedan
ett testlarm frå alla dina enheter så länge du håller knappen i. När du
släpper knappen, ska alla enheter tystna i löpet av några sekunder. Testlarm
blir också skickat till dig via appen.
Det rekommenderas också att du testar enheten minst en gång om året
genom att belysa en rökpenna under den, så att rök sipprar in genom
springorna i enheten. Vänligen tillåt minst 30 sekunder med att suga in,
eftersom enheten har flera mekanismer på plats för att undvika falska larm.
När röklarmet utlöses kan du använda test / dämp-knappen för att stänga
av sirenen medan du får bort röken. Se sidan 14 för mer information om
detta.
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Byta ut batterier
Byt batterier per 1 december

December är månaden de flesta bränder uppstår! Om din sfty Sense börjar
pipa en gång var tredje timme, eller om du får meddelanden om kritiskt lågt
batteri i din sfty-app, måste batterierna bytas ut omedelbart.

Använd endast Energizer, icke-laddningsbara, Litium AA batterier

Regelbundna alkaliska AA-batterier är inte bra nog för den här produkten.
Denna produkt är speciellt testad och avstämd för att fungera med 4 Litium
Energizer AA-batterier (L91-FR6). Dessa är icke-laddningsbara batterier och
du bör aldrig försöka ladda dem.

Sätt tummen på ett av de röda clipsen - och
tryck ner det och mot mitten av enheten.
Detta höjer ett batteri lite och hjälper dig att
ta bort det från sin plats. Spårets form och
symbolerna +/- i spåret hjälper dig att förstå
rätt riktning för att sätta i ett nytt batteri.
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Statement of Compliance with
EU Directives
Hereby, sfty AS declares that this
product is in compliance with the
essential requirements and other
relevant provisions of Directives,
1134/NS-EN
14604:2005,
as
applicable.

This technical documentation as
required by conformity Assessment
procedure is kept at the following
address:

Company: sfty AS
Address: Lilleakerveien 8
0208 Oslo
Norway
Telephone number: (+47) 40007389
Homepage: www.sfty.com
DoP: Sense-2015-001-EN

1134
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Kontakt oss
Om du behöver mer information eller support kan du kontakta oss via vår
hemsida www.sfty.com/support eller skicka ett mail till support@sfty.com
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www.sfty.com
support@sfty.com
2018-01-15

