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iOS instruktioner*

Anslut larmtillbehöret till
G32 systemet via appen för
iOS eller Android:
Bild 1 Välj Larmtillbehör & Relä
Bild 2 Välj Lägg till & konfigurera larm
				
tillbehör
Bild 3 iOS:
Nytt tillbehör
				
Android: Välj larmtillbehör
Bild 4	Välj det tillbehör du vill para ihop
med larmet. Namnge tillbehöret
samt tryck sedan på Anslut och följ
instruktionerna.
				

i OS: Efter anslutning av tillbehör
– gå till fliken Larmtillbehör & Relä –
tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka
Ändra högst upp till vänster. Gör
dina inställningar och tryck sedan
Spara högst upp till höger.

				

 ndroid: Efter anslutning av tillA
behör – gå till fliken Larmtillbehör
& Relä – tryck Uppdatera. Välj att
aktivera/inaktivera tillbehör genom
att trycka på symbolen högst upp
till höger (ruta Ändra kommer upp).
Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.

Android instruktioner

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Montering
Vattennivågivaren löser ut larm när flottören är närmast sensorn. Notera att flottören behöver
vara stabil i ett läge i 10 sekunder innan den skickar larm. Montera vattennivågivaren med
flottören nedåt enligt bilden. Givaren är helt ingjuten vilket gör att den tål att vara under vattenytan. Det finns 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 flesta typer av
väggar. Testa dock ändå signal innan montering.

Teknisk specifikation
Mått:

80 x 40 x 20 mm

Batterilivslängd:

upp till 8 år

Batterikapacitet:

1000 mAh

Räckvidd (fri sikt):

ca 100 m

Temperaturområde:

-30 till 70°C

Kapsling:

IP68

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.
se under fliken Manualer.

