
Teknisk speci!kation
Mått:      

Batterilivslängd:

Batterikapacitet:

Räckvidd (fri sikt):

Temperaturområde: 

Kapsling:

2. Montering
Vattennivågivaren löser ut larm när "ot-
tören är närmast sensorn. Notera att "ot-
tören behöver vara stabil i ett läge i 10 
sekunder innan den skickar larm. Mon-
tera vattennivågivaren med "ottören 
nedåt enligt bilden.  Givaren är helt ing-
juten vilket gör att den tål att vara under 
vattenytan. Det !nns skruvhål i fästet för 
montering med skruv. Givaren kan också 
monteras med hjälp av kardborre, tejp 
eller lim.  Signalen från givaren till larmet 
går igenom de "esta typer av väggar.  
Testa dock ändå signal innan montering. 

80 x 40 x 20 mm

upp till 8 år 

1000 mAh

ca 100 m

-30 till 70 °C

IP68

Manual
W040 Water level sensor

1. Anslut till larmet med hjälp av appen i din mobil
Se till att ha den senaste vesionen av appen nerladdad. För att kunna 
ansluta För att kunna ansluta ett tillbehör till larmet måste larmet vara 
inkopplat till en spänningskälla. Börja med att klippa av buntbandet som 
sitter runt "ottörpinnen. Innan parning måste "ottören vara i sitt yttersta 
läge i minst 10 sekunder vilket även gäller vid nytt parningsförsök.
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1. Klicka på Tillbehör längst ner till höger på start-
sidan för att komma till tillbehörssidan. Välj sedan 
Tillbehörsinställningar.

2. Klicka sedan på plustecknet längst upp till höger 
för att komma vidare.

3. Klicka på tillbehöret i listan du vill ansluta.  Välj sedan 
Anslut och följ instruktionerna. 

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är 
klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen 
klar.

1 Klicka på Androidtelefonens menyknapp för att få 
upp alternativrutan. Välj sedan Tillbehörsinställningar.

2 Klicka sedan på Välj tillbehör under Anslut nytt 
tillbehör.

3 Klicka på det tillbehöret i listan du vill ansluta.  Välj 
sedan Anslut och följ instruktionerna. 

Android

iPhone

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är 
klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen 
klar.


